
UCHWAŁA Nr XXXVIII.254.2022

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie  udzielenia  pożyczki  długoterminowej  dla  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa Działania  –  Przyjazne

Mazowsze

Na podstawie  art.  5  ust.  8  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  publicznego

i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z  późn. zm.) 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela się pożyczki długoterminowej w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) dla

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze z siedzibą ul. Henryka Sienkiewicza 11,

09-100  Płońsk,  na  realizację  projektu  pn.  „Centrum  Edukacyjno  –  Rekreacyjne  pod  nazwą

Skrzatolandia”. 

2. Termin spłaty pożyczki ustala się do 30 września 2023 roku.

3. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

4. Pożyczka jest nieoprocentowana.

§ 2

 Szczegółowe  warunki  pożyczki,  tryb  i  termin  jej  rozliczenia  oraz  zwrot  pożyczki  określi  zawarta  umowa

pomiędzy Gminą Baboszewo a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baboszewo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

Sławomir Piotr Goszczycki



UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr XXXVIII.254.2022

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 31 marca 2022 roku

Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  –  Przyjazne  Mazowsze  zwróciło  się  z  prośbą  do  Wójta  Gminy

o udzielenie  nieoprocentowanej  pożyczki  w kwocie  30 000 zł,  uzasadniając,  iż  pożyczka umożliwi  realizację

operacji  pn.”Centrum  Edukacyjno-Rekreacyjne  pod  nazwą  Skrzatolandia”,  a  Stowarzyszenie   nie  posiada

środków własnych na realizację projektu.

Powyższa operacja otrzyma pomoc finansową w wysokości 30 000 zł w ramach poddziałania „Przygotowanie

i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie : Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

W  celu  realizacji  projektu  Stowarzyszenie  podpisało  umowę  o   przyznaniu  pomocy  Nr  00020-6936-

UM0830010/21 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w  dniu 15 lutego 2022 roku.

Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców obszaru poprzez utworzenie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego

Skrzatolandia oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i promocja obszaru objętego LSR.

Ponieważ zadanie realizowane w ramach w/w projektu jest zgodne z promocją i interacją społeczności Gminy

Baboszewo udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia jest zasadne.

 


