
UCHWAŁA NR 190/XL/2021 
RADY GMINY IŁÓW 

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

w sprawie  udzielenia długoterminowej pożyczki Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Ładach 

Na podstawie art.18 ust.1 oraz  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i w związku z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz 
art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305) Rada Gminy Iłów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się w 2021 roku Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Ładach długoterminowej 
pożyczki w kwocie 134.750,00zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) 
na realizację projektu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 pt. „Świetlica Łady na szlaku rowerowym” 

2. Spłata pożyczki nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

§ 2. 1. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

2. Pożyczka jest nieoprocentowana. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, tryb i termin jej rozliczenia oraz zwrot określi umowa 
zawarta pomiędzy Gminą Iłów a Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Ładach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Iłów 
 

Sławomir Tomaszewski 
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UZASADNIENIE 

 

Utworzenie świetlicy wiejskiej w Ładach będącej na szlaku rowerowym ma na celu 

poprawę oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

oraz podniesienie standardu świadczonych usług.  

W wyniku realizacji zadania „Świetlica Łady na szlaku rowerowym” zaplanowano 

wykonanie  robót  budowlanych, instalacyjno – sanitarnych , elektrycznych   oraz  wyposażenie 

obiektu. Dotychczasowy budynek  OSP Łady zostanie gruntownie zmodernizowany i 

wyremontowany.  

 
 Przewodniczący Rady Gminy Iłów 

  

Sławomir Tomaszewski 
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