
PROJEKT

Uchwala Nr.........
Rady Miejskiej w Sochocinie

z dnia-

w sprawie udzielenia poiyczki dlugoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Dzialania - P rzy iazne Mazowsze

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 22020r., poz. 1057), w zwiqzkt z att. 18 ust. 1 ustawy

2 doiu 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U. 22022r. poz.559 ze zm.) i art. 6 ust. 2

pkt 3 ustawy z drua 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz, U. z 202b. poz.305 ze

zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala co nastgpuje:

S 1.1. Udziela sig pozyczki dlugoterminowej w wysokoSci 30 000,0021 (slownie: trzydzielci

tysigcy zlotych) dla Stowarzyszenialokalna Grupa Dzialania-PrzyjazneMazowsze z

siedzib4 ul. Henryka Sienkiewicza tl, 09-100 Plorlsk, narcalizacjE zadania pn. ,,Centrum

Edukacyjne-Rekreacyjne Skrzatolandia".

2. Termin splaty po|yczki ustala sig do 30 wrzednia2023 tokrt.

3, Zabezpieczeniem po?yczkijest weksel In blanco wrazz deklaracj4 wekslow4.

4. P oty czka j est nieoprocentowana.

$ 2. Szczeg6lowe warunki polyczki,tryb i termin jej rozliczeniaorazzwrotpo?yczki okreSli

zawartaumowa pomigdzy Miastem i Gmin4 a Stowarzyszeniem.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

$ 4. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczqca Rady

Monika Makowska - Chojnacka



UZASADNIENIE
do projektu UCHWAtr Y Nr.....

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania - Pvyjazne Mazowsze zwr6cilo sig z proSb4 do

Burmistrza Miasta i Gminy o udzielenie nieoprocentowanej po?yczki w kwocie 30 000,0021,

uzasadniajqc, iZ poayczka umozliwi realizacjg operacji pn."Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne

Skrzatolandia".

Stowarzyszenie zwr6cilo sig z wnioskiem o po2yczkg w kwocie 30 000,0021 do Miasta

i Gminy Sochocin, gdy|nie posiada Srodk6w wlasnych narcalizacjg projektu.

Povtyasza operacja otrzyma pomoc finansow4 w wysokoSci 30 000,0021 w ramach

poddzialania ,,Przygotowanie i realizacja dzialafi w zakresie wsp6lpracy z lokalnq grupq

dzialanid' w ramach dziahania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy

LEADER" objgtego Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie: Rozrvoju og6lnodostgpnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub

rekreacyjnej lub kulturalnej.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00020-6936-UM0720023121 zostala podpisana

zlJrzgdemMarszalkowskim Wojew6dztwaMazowieckiego dnia 15 lutego 2022roku.

Celem projektu jest aktywizacja mieszkaric6w obszaru poprzez utworzenie Centrum

Edukacyjno-Rekreacyjnego Skrzatolandia oraz wzrost atrakcyjnoSci turystycznej i promocja

obszaru objgtego LSR.

Poniewaz zadanie realizowane w ramach ilw projektu jest zgodne z promocj4 i integracj4

spolecznoSci Miasta i Gminy Sochocin udzielenie po?yczki dla Stowarzyszenia jest zasadne.


