
Uchwała Nr IV/20/2014 
Rady Gminy Mielec 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 
 
 

w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec długoterminowej pożyczki dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Podleszanach na lata 2014 - 2015 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)  
 

Rada Gminy Mielec 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Gmina Mielec postanawia udzielić w 2014 roku długoterminowej pożyczki dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Podleszanach w kwocie 23.999 zł. (słownie: 
dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) na realizację 
zadań publicznych określonych w umowie przyznania pomocy nr 01872-6930-
UM0940415/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej 
w dniu 30 października 2014r. z Samorządem Województwa Podkarpackiego w 
Rzeszowie – operacja pt. „Remont połączony z modernizacją obiektu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Podleszanach pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej”. 
2. Termin spłaty ustala się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015r.  
3. Udzielona pożyczka nie podlega oprocentowaniu. 
4. Źródłem finansowania udzielonej pożyczki będą dochody własne Gminy Mielec.   
                                                                                                                                                                    

§ 2 
 

Ustala się, że zabezpieczeniem zaciągniętego zobowiązania w kwocie 23.999 zł. 
stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
 

§ 3 
 

Szczegółowe warunki udzielania pożyczki, o której mowa w  § 1 tryb i termin jej 
rozliczenia oraz zwrot pożyczki określa umowa pożyczki zawarta pomiędzy Gminą 
Mielec, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Podleszanach. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec upoważniając go do 
zawarcia umowy, o której mowa w § 3.    
 

 
 



§ 5 
 

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Gminy Mielec.  

 
§ 6 

 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

                                                                     PRZEWODNICZĄCY 
                                                                     RADY GMINY MIELEC 

 
 

                                        JAN KOŁODZIEJ 
 


