
ZARZĄDZENIE NR 114/FK/20 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Chełmży, 

realizującego zadanie grantowe o nazwie „Lokalny Wędrowiec”. 

   

      Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, 18 i 19 oraz art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 262 ustawy ust. 2 z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. 

poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz § 12 pkt 5 uchwały Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Chełmży z 

dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 

7570 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

      

§ 1. Udziela się nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej ze środków budżetu miasta 

na 2020 rok dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Chełmży, w związku z przyznaniem 

grantu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku na realizację projektu 

„Lokalny Wędrowiec”, w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 

zero groszy), wyrażając jednocześnie zgodę na jej spłatę najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.  

 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, o której mowa w § 1, określone zostaną  

w umowie zawartej pomiędzy gminą miasto Chełmża a Stowarzyszeniem Towarzystwo 

Przyjaciół Chełmży. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży i Naczelnikowi 

Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 



UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 114/FK/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 lipca 2020 r.  

w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Chełmży, 

realizującego zadanie grantowe o nazwie „Lokalny Wędrowiec”. 

 

Towarzystwu Przyjaciół Chełmży przyznany został przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania Ziemia Gotyku grant na realizację projektu „Lokalny Wędrowiec”.  

W związku z powyższym zgodnie z § 12 pkt 5 uchwały Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Chełmży  

z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok z późniejszymi zmianami, Rada 

Miejska Chełmży ustaliła kwotę 25.000,00 zł jako maksymalną kwotę pożyczek, których organ 

wykonawczy może udzielić w 2020 r. Szczegółowe regulacje zawarte zostaną w umowie 

pożyczki. 

W świetle powyższego przedstawia się niniejsze zarządzenie. 


