
Zarządzenie Nr  50/2012 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia  13 czerwca 2012 roku 
w sprawie udzielenia poŜyczki dla  Ośrodka Kultury w  Jastrowiu 
 

Na podstawie art. 30 ust 2. pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz §11 
ust. 2 Uchwały Nr 106/2012Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 
2012 roku  w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta Jastrowie na 2012r 

zarządzam co następuje: 
 
§ 1. Udziela się nieoprocentowanej poŜyczki dla  Ośrodka Kultury  w Jastrowiu 
w wysokości 68.486,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 
osiemdziesiąt sześć złotych) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków 
podlegających refundacji w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
PROW na lata 2007-2013 realizowanego projektu pn. „Remont świetlicy 
wiejskiej w Samborsku”. 
 
§ 2. Warunki udzielenia i rozliczenia poŜyczki zostaną uregulowane w umowie 
poŜyczki. 
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy . 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 



 
Uzasadnienie 

do Zarządzenia  Nr 50 /2012 
Burmistrza Gminy i Miasta  Jastrowie 

z dnia 13 czerwca  2012r. 
 

 
w sprawi:  udzielenia poŜyczki dla instytucji kultury – O środek Kultury w Jastrowiu 
 
 

Ośrodek Kultury w Jastrowiu złoŜył wniosek  do Fundacji Lokalnej Grupy Działania – 
Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie, ul. Ogrodowa 26 o dofinansowanie zadania 
„Remont świetlicy wiejskiej w Samborsku” – wniosek został zaakceptowany. 
W dniu 13.03.2012r została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa 
Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, a Ośrodkiem 
Kultury w Jastrowiu, ul. Kieniewicza 50, 64-915 Jastrowie na przyznanie pomocy w ramach 
działania „WdraŜanie Lokalnej Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających 
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 
na lata 2007 – 2013. 
Z umowy wynika, Ŝe Beneficjentowi została przyznana pomoc na podstawie złoŜonego 
wniosku o przyznanie pomocy w wysokości 92.000 zł jednak nie więcej niŜ 80% 
poniesionych kosztów kwalifikowalnych. 
W dniu 28.03.2012r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania „Remont świetlicy 
wiejskiej w Samborsku” kwota brutto 105.297,23 zł, kwota netto 85.607,50 zł, VAT nie 
stanowi kosztów kwalifikowalnych. 
Po przeliczeniu kwota udzielonej pomocy z Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
stanowić będzie 85.607,50 zł x 80% = 68.486 zł.  
Pomoc będzie wypłacona przez Agencję Płatniczą tj. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa jednorazowo po zakończeniu realizacji całości operacji i rozpatrzeniu  wniosku o 
płatność.  
  Zgodnie z § 11 ust. 2 uchwały Nr 106/2012 z dnia 26.04.2012r Rada Miejska w 
Jastrowiu ustaliła kwotę 70.000 zł jako maksymalną kwotę poŜyczek, których organ 
wykonawczy moŜe udzielić w 2012r.  
 

 


