
Zarządzenie Nr 35 /2014 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 01 kwietnia 2014r. 

 
w sprawie ustanowienia procedury udzielania pożyczek dla organizacji działających w sferze pożytku 
publicznego, na wkład własny lub realizację  projektów refundowanych, finansowanych ze środków 

pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych. 

 

 

Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.                      

z 2013r. poz.594 ze zm.), art.5 ust.8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) oraz art.262 ust.1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz..885 ze zm.) 

 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Ustanawia się procedurę udzielania pożyczek dla organizacji działających w sferze 

pożytku publicznego, zwanych dalej organizacjami, które mają swoją siedzibę na terenie gminy                      

i miasta Jastrowie oraz do których Gmina i Miasto Jastrowie przystąpiło w charakterze partnera 

publicznego, na dofinansowanie wkładu własnego tych organizacji w projektach lub realizację 

projektów refundowanych, współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł 

zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych dla mieszkańców gminy i miasta Jastrowie. 

 

§2. 1.Samorząd Gminy i Miasta Jastrowie wspiera inicjatywy organizacji w pozyskiwaniu 
środków z zewnętrznych źródeł finansowych poprzez udzielanie pożyczek na dofinansowanie wkładu 

własnego do projektów lub realizację projektów refundowanych.  

2.Wysokość środków przeznaczonych na pożyczki na dany rok budżetowy określa uchwała 

budżetowa Gminy i Miasta Jastrowie. 

3.Dysponentem środków finansowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie. 

 

§3. Pożyczka, o której mowa w §1, jest oprocentowana w wysokości 1% w skali roku i może 

być przeznaczona na: 

1) zabezpieczenie wkładu własnego; 

2) realizację projektów refundowanych. 
 

§4. Pożyczka udzielana jest na wniosek organizacji- Pożyczkobiorcy według wzoru 

stanowiącego zał. Nr 1 do zarządzenia 

 

§5. Wnioski o przyznanie pożyczki organizacje mogą składać przez cały rok, do wyczerpania 

środków zaplanowanych w budżecie Gminy I Miasta Jastrowie na ten cel w danym roku budżetowym. 

Kwota pożyczki nie może być wyższa od przyznanej dotacji na realizację projektu. 

 

§6. 1.Organizacja pozarządowa składa wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o 

udzielenie pożyczki na wkład własny do projektu lub realizację projektu refundowanego w terminie 
poprzedzającym realizację projektu. 

2.Do wniosku należy dołączyć: 

1) dokumenty poświadczające przyznanie środków ze źródeł zewnętrznych oraz kopię umowy 

na realizację projektu zawartej z dysponentem środków, 

2) sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (bilans, rachunek zysków i strat) i informację o 

wysokości składek członkowskich w roku, 

3) uchwałę Walnego Zgromadzenia o wysokości składek członkowskich, 



4) informację pisemną z banku, w którym wnioskodawca posiada rachunek bankowy, o 

ewentualnych obciążeniach rachunku za okres 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. 

3. Do przeprowadzenia oceny składanych wniosków Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 

powołuje komisję, która ocenia wnioskodawcęi wniosek pod względem formalnym i merytorycznym, a 

w szczególności: 

− społecznej dostępności i brakiem komercyjnego charakteru projektów 

− zgodności ze strategią i kierunkami rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie 

− możliwości wnioskodawcy w zakresie realizacji projektu  (min. 3 zrealizowane i rozliczone 

projekty). 

4.Wypracowaną ocenę Komisja przedkłada Burmistrzowi Gminy I Miasta Jastrowie, który 

podejmuje ostateczną decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia pożyczki. 

5. Po uzyskaniu akceptacji wniosku,organizacja otrzymuje pisemną promesę będącą 

zapewnieniem,że samorząd gminny zapewni środki na wkład własny do projektu lub udzieli pożyczki na 

realizację projektu refundowanego. 

6.Z chwilą zaakceptowania wniosku grantowego przez zewnętrzną organizację na rzecz 

organizacji wnioskującej o pożyczkę oraz podpisania z nią umowy na realizację projektu i dostarczenia 
1 egzemplarza umowy (kopia umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem ) , Burmistrz Gminy i 

Miasta Jastrowie podpisze umowę z organizacją wnioskującą, a środki zostaną przekazane zgodnie                    

z warunkami umowy (załącznik Nr 2). 

7.Umowę ze strony Pożyczkodawcy podpisuje Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie przy 

kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Jastrowie. 

8. W celu zabezpieczenia pożyczki, Pożyczkobiorca składa weksel In blanco (załącznik Nr 3) 

wraz z deklaracją wekslową (załącznik Nr 4).Oba dokumenty podpisuję solidarnie wszyscy członkowie 

zarządu organizacji wpisani do KRS. Dokumenty te wystawione są na Gminę i Miasto Jastrowie ul. 

Żymierskiego 79, 64- 915 Jastrowie. 
 

§7. Pożyczka, o której mowa w §1, może być udzielona na okres realizacji projektu określony w 

decyzji instytucji finansującej projekt. 

 

§8. 1.Rozliczenie udzielonej pożyczki i wykorzystanie udzielonych środków następuje w 

terminie określonym umową. 

2. Brak rozliczenia w terminie określonym umową lub świadome podanie nieprawidłowych 

danych może pozbawić Pożyczkobiorcę możliwości otrzymania pożyczki z budżetu gminy przez okres 

trzech lat licząc od daty stwierdzenia tego faktu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Burmistrz Gminy i 

Miasta Jastrowie. 
3. W razie wykorzystania przez Pożyczkobiorcę przekazanych środków finansowych na cele 

inne niż określone w umowie, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanych 

środków finansowych wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia przekazania środków 

finansowych do dnia zwrotu na konto gminy. 

 

§9. 1.Organizacja , której przyznano pożyczkę na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie 

lub realizację projektu refundowanego jest zobowiązana do udostępnienia Referatowi Finansowemu 

lub innemu wyznaczonemu przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie przedstawicielowi gminy 

informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli wykorzystania pożyczki. 

2. Odmowa poddania się kontroli wyklucza organizację z możliwości ubiegania się o środki z 
gminy przez trzy kolejne lata liczone od momentu takiej odmowy. 

3.Ustalenia kontroli przedstawione są w protokole kontroli, a ocena realizacji zadania 

przedstawiana jest w wystąpieniu pokontrolnym. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski                        

i zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

5. Organizacja w terminie 30 dni od otrzymania wniosków i zaleceń zawiadamia Burmistrza 

Gminy i Miasta Jastrowie o ich wykonaniu lub przyczynie ich niewykonania. 



§10. Ubieganie się o kolejna pożyczkę nie może następować w czasie spłaty pożyczki. 

 

 §11. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Sportu, Promocji, Rekreacji  

                       I Turystki.                         

 

§12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 



UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 35/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie 

ustanowienia procedury udzielania pożyczek dla organizacji działających w sferze pożytku 

publicznego, na wkład własny lub realizację  projektów refundowanych, finansowanych ze środków 

pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych. 

 

Organizacje pozarządowe, które mają siedzibę na terenie Gminy i Miasta Jastrowie oraz te, 

do których Gmina i Miasto Jastrowie przystąpiła w charakterze podmiotu publicznego zgłaszają 

problemy zabezpieczenia wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków funduszy 

europejskich lub innych źródeł zewnętrznych. Mają też problemy z przystąpieniem do realizacji 

projektów refundowanych. 

Złożenie wniosku o środki pozabudżetowe przewyższa często ich możliwości finansowe, co 

skutkuje rezygnacją w zabieganiu o dofinansowanie zadań publicznych służącym mieszkańcom 

Gminy. 

Przedłożona procedura udzielenia pożyczek dla organizacji działających w sferze pożytku 

publicznego na wkład własny lub realizację projektów refundowanych, finansowanych ze środków 

pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych stwarza możliwość uzyskania 

takiej pożyczki z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie 

 

 

 

 

 

 

 

 


