Doprecyzowanie Listy dokumentów wymaganych w ramach Pożyczki Miejskiej
Zgodnie z zapisami rozdziału I pkt 4 Listy dokumentów wymaganych w ramach Pożyczki Miejskiej,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Regulaminu Naboru, uzgodniono poniższy wykaz dokumentów
i informacji dodatkowych wymaganych do złożenia przez Inwestorów działających w formie instytucji
kultury w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 194).

Dokumentacja składana dodatkowo przez instytucje kultury (IK):
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Nazwa dokumentacji
akt utworzenia IK;
statut IK wraz z aktem organizatora o jego nadaniu;
regulamin organizacyjny IK;
odpis pełny z rejestru instytucji kultury (aktualny na dzień składania Wniosku
o Pożyczkę Miejską);
akt powołania dyrektora IK;
umowa, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 194);
umowa o zarządzaniu IK (w przypadku powierzenia zarządzania IK zgodnie
z art. 15a ww. ustawy);
informacja o ewentualnym zamiarze połączenia lub podziału IK (zgodnie
z art. 18 ust. 3 ww. ustawy) lub o braku takiego zamiaru;
zaświadczenie o nadaniu IK numeru REGON;
zaświadczenie o nadaniu IK numeru NIP;
plany finansowe IK za 3 ostatnie lata sprawozdawcze;
zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe za 3 ostatnie okresy
sprawozdawcze, a jeżeli okres działalności IK jest krótszy – za cały okres
działalności IK (wraz z uchwałami zatwierdzającymi, a także opiniami i raportami
z badania – jeśli takowe były dokonywane);
aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych nie starsze, niż
3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku o Pożyczkę Miejską;
aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan
zaległości nie starsze, niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku o Pożyczkę
Miejską.
ZASTRZEŻENIE

Wskazany powyżej katalog informacji i dokumentów nie jest katalogiem zamkniętym
i w uzasadnionych przypadkach może zostać uzupełniony o dodatkowe informacje lub dokumenty,
które okażą się niezbędne do rzetelnej i profesjonalnej oceny Inwestorów oraz Przedsięwzięć
Inwestycyjnych.

