Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/449/2021
Wójta Gminy Popielów
z dnia 25 marca 2021 roku

UMOWA POŻYCZKI
Zawarta w dniu …………………………….. pomiędzy:
Gminą Popielów, reprezentowaną przez:
1)
………………………………………….. - Wójta Gminy Popielów,
przy kontrasygnacie
2)
………………………………………….. - Skarbnika Gminy Popielów,
zwaną dalej Pożyczkodawcą,
a …………………………………………….
reprezentowanym przez:
1) …………………………………………….
2) …………………………………………….
zwanym dalej Pożyczkobiorcą, o następującej treści:

1.

2.

§1
Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy nieoprocentowanej pożyczki pieniężnej
w kwocie …………………. zł (słownie: ………………………………………..złotych)
na
dofinansowanie
projektu
pn.
…………………………………………………………….
Kwota pożyczki, o której mowa w ust.1 przekazana zostanie jednorazowo w całości*
/lub w ratach*: ………………………………/ .

§2
1. Przekazanie pożyczki, zgodnie z §1 ust.2 nastąpi w terminie wskazanym we wniosku o
uruchomienie transzy, lub w przypadku braku takiego terminu – w ciągu 14 dni od daty
wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Popielowie, na rachunek Pożyczkobiorcy nr
…………………. w Banku ………………………
§3
1. Strony zgodnie ustalają, z zastrzeżeniem ust.2, że zwrot pożyczki nastąpi do dnia
………………………………………………………………
2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pozostałej do spłaty pożyczki w terminie 7
dni roboczych od

dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę refundacji środków z

……………………………………………….na realizację projektu, o którym mowa w §1
ust.1.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek raty pożyczki, pozostała do zwrotu
kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi w całości wraz z
odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia upływu terminu płatności do dnia zwrotu.

§4
Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową .
§5
1. Jeżeli Pożyczkobiorca wykorzysta pożyczkę w całości lub w części na cel niezgodny z
zawartą umową, kwota udzielonej pożyczki staje się natychmiast wymagalna i podlega
zwrotowi w całości wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia zawarcia umowy do
dnia zwrotu.
2. W sytuacji wskazanej w ust.1 pożyczkę wraz z ustawowymi odsetkami należy zwrócić w
terminie 14 dni od daty doręczenia Pożyczkobiorcy wezwania do zwrotu.
§6
Pożyczkodawca ma prawo sprawdzenia sposobu wykorzystania udzielonej pożyczki.
Pożyczkobiorca na żądanie Pożyczkodawcy udostępni do wglądu dokumenty potwierdzające
sposób wykorzystania pożyczki.
§7
Koszty związane z udzieleniem pożyczki pokrywa Pożyczkobiorca.
§8
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
………………………………….
Pożyczkodawca

* niepotrzebne skreślić

………………………................
Pożyczkobiorca

