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UCHWAŁA NR XXV/   /2022 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego 
Ośrodka Kultury w Świerczowie 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późm. zm1).), art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm2).) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Swierczowie długoterminowej pożyczki w kwocie 
500 000,00 zł (słownie: pięćset  tysięcy  złotych 00/100) w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa 
pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”. 

§ 2. Pożyczkę udziela się na okres do 31 grudnia 2023 r. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, tryb i termin jej rozliczenia oraz zwrot pożyczki określi 
umowa zawarta pomiędzy Gminą Świerczów a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Świerczowie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
 
 
 

Przewodniczący Rady  
  

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, 

poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964. 
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Uzasadnienie 

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie przedsiewzięcia pn. "Przebudowa 
pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie" dofinansowanego ze środków UE 
w kwocie 500 000,00 zł udziela się pożyczki długoterminowej na spłatę wcześniej zaciągnietego 
zobowiązania w części odpowiadającej kwocie dofinansowania. W ramach przedsięwzięcia, dofinansowanie 
zadania następuje dopiero po jego zakończeniu i rozliczeniu. W tym celu instytucja kultury zaciągnęła 
kredyt bankowy na zabezpieczenie finansowe realizacji zadania w części objętej późniejszym 
dofinansowaniem. Mając na uwadze przedłużające się procedury rozliczenia zadania i związane z tym 
rosnące koszty obsługi zadłużenia w postaci odsetek od zaciągniętego kredytu proponuje się udzielenie 
z budżetu Gminy Świerczów pożyczki na spłatę kredytu. Skutkiem takiej operacji finansowej będzie 
ograniczenie kosztów Gminego Ośrodkua Kultiry i wydatków budżetu gminy na spłatę odsetek. 

Sporządził: M.Bieniek 
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