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UCHWAŁA NR XXXIX/           /2021 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/172/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2020 r. 
w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim na 

realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późń. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305 z późń. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje 

§ 1. § 2 Uchwały Nr XXIV/172/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2020 r. otrzymuje 
brzmienie: 

„Spłata pożyczki nastąpi do końca 2022 roku.”. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, tryb i termin jej rozliczenia oraz zwrot pożyczki określi 
aneks do umowy pożyczki. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z zaplanowanym Uchwałą Nr XIII/108/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 
2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020 rozchodem oraz zgodnie z Uchwałą 
Nr XXVI/172/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla 
Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim na realizację zadania współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej, Wójt Gminy zawarł umowę pożyczki Nr 5/2020 w dniu 14 grudnia 2020  r. na 
realizację zadania pn.:”Zwiększenie dostępu mieszkańców do oferty kulturalnej poprzez przebudowę budynku 
świetlicy wiejskiej w Chróścicach ” w ramach operacji pn.:”Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”,  
realizowanej na podstawie zawartej Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00017-65170-UM0810057/19 pomiędzy 
Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Samorządem Województwa Opolskiego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w wysokości 
281 634,00 zł. 

Zgodnie z umową pożyczki Wójt Gminy udzielił Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dobrzeniu Wielkim 
pożyczki długoterminowej, nieoprocentowanej, której termin spłaty określono do dnia 31 grudnia 2021 r. 
Spłata pożyczki miała nastąpić po otrzymaniu przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim 
refundacji środków z przyznanego dofinansowania na realizację projektu. 

W dniu 27 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim wystąpił z wnioskiem do Wójta 
Gminy Dobrzeń Wielki o przesunięcie spłaty przedmiotowej pożyczki z terminem do 31 grudnia 2022 ze 
względu na trwającą procedurę rozliczania projektu i akceptacji wniosku o płatność oraz pozyskaną informację 
o przesunieciu płatności za realizację projektu na rok 2022. 
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