UCHWAŁA NR XLI/280/2018
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie utworzenia funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych działających na terenie
Gminy Tuczępy
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017
roku poz. 1875 z późn. zm.) i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450) Rada Gminy Tuczępy uchwala co następuje:
§ 1.
Utworzyć fundusz pożyczkowy dla organizacji pozarządowych działających i mających siedzibę na terenie
Gminy Tuczępy na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych, zwłaszcza środków Unii
Europejskiej.
§ 2.
Wójt Gminy Tuczępy w drodze zarządzenia powoła skład Komisji (min. 3 osoby) odpowiedzialny za
zarządzanie funduszem pożyczkowym, o którym mowa w § 1.
§ 3.
Wysokość funduszu pożyczkowego, o którym mowa w § 1, zostanie określona w uchwale budżetowej na
dany rok.
§ 4.
Tryb, zasady i regulamin korzystania z funduszu pożyczkowego zostaną uregulowane w drodze zarządzenia
Wójta Gminy Tuczępy.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczępy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Jacek Wilk
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Uzasadnienie
Gmina Tuczępy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych tworzy fundusz
pożyczkowy. Celem funduszu jest wsparcie finansowe organizacji pozarządowych działających i mających
siedzibę na trenie Gminy Tuczępy, które chcą skorzystać z projektów ze środków Unii Europejskiej, ale
borykają się z brakiem środków finansowych na realizację przedsięwzięć.
Mając na uwadze zapisy Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Gminy Tuczępy z organizacjami
pozarządowymi, oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przyjętego w drodze Uchwały Nr XXXVII/248/2017
Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 listopada 2017r., tworzy się fundusz pożyczkowy. Dla zwiększenia
efektywności wykorzystania środków publicznych, promowania idei społeczeństwa obywatelskiego,
rozwiązywania ważnych problemów społeczności lokalnej, fundusz pożyczkowy dla organizacji
pozarządowych będzie alternatywą do realizacji kolejnych przedsięwzięć.
Głównymi warunkami otrzymania pożyczki są:
- posiadanie podpisanej umowy o otrzymaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej lub innych środków
zewnętrznych;
- brak zaległości finansowych wobec ZUS, US, PEFRON, UG oraz złożenie oświadczenia, że nie toczy
się w stosunku do niej postępowanie wyjaśniające w związku z nieprawidłowym wykorzystywaniem
środków pochodzących z UE;
- złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami;
- złożenie zabezpieczenia spłaty pożyczki.
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