
'VOJT GMINY POPIELOW
ZARZ>\DZENIE NR 0152//III / 2010

Wojta Gminy Popielow
z dnia 08 czerwca 2010 roku

sprawie zaciajni^cia pozyczki na wyprzedzaja^ce finansowanie zadania pn. ,,Kanalizacja
sanitarna, cisnieniowa dla wsi Stare Siotkowice - etap IV i Nowe Siotkowice, gmina Popielow" -
realizowanego w ramach Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 Os: 3
Jakosc zycia na obszarach wiejskich i zroznicowanie gospodarki wiejskiej, dziatanie 3.2.1
Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorzajdzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr
142 poz.1591; z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214
poz.1806; z 2003 r Nr 80 poz 717, Nr 162 poz 1568; z 2004 r Nr 102 poz 1055, Nr 116 poz 1203, z
2005 r, Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz 1457; z 2006 rnr17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r N r 4 8
poz.327, Nr 138 poz 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr
52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r Nr 28 poz 146) w zwiazku z art. 89 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r Nr 28 poz
146) oraz § 11 pkt 11 Uchwafy Nr XXXVI/250/2009 Rady Gminy Popielow z dnia 29 grudnia 2009
roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2010 rok (z pozn. zmianami) Wojt Gminy Popielow
zarza_dza, co nastepuje:

§1

Zaciajgna_c w latach 2010 - 2012 pozyczke na wyprzedzajqce finansowanie zadania w lapznej
wysokosci 3 880 163,58,- ztotych (stownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiaj: tysiecy sto
szescdziesia_t trzy ziote piecdziesiaj osiem groszy) w transzach:

-w2010 roku
-w2011 roku
-w2012 roku

1 274 424,89 ztotych
1 311 963,60 ztotych
1 293 775,09 ztotych

na dofinansowanie zadania ,,Kanalizacja sanitarna, cisnieniowa dla wsi Stare Siolkowice - etap IV i
Nowe Siotkowice, gmina Popielow" - realizowanego w ramach Program Rozwoju Obszarow Wiejskich
na lata 2007-2013 Os: 3 Jakosc zycia na obszarach wiejskich i zroznicowanie gospodarki wiejskiej,
dzialanie 3.2.1 Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej

§2

1. Spfata pozyczki wraz z naleznymi odsetkami nastapi w latach 2011-2012
2. Zrodiami sptaty pozyczki bedaj przy sptacie kapitatu - dochody z tytulu dofinansowania uzyskane

jako refundacja poniesionych wydatkow - zgodnie z zawarta^ z Samorzajdem Wojewodztwa
Opolskiego umowa^ nr 00027-6921-UM0800032/09 na dofinansowanie zadania o ktorym mowa w
§ 1, a przy sptacie odsetek - dochody wlasne budzetu gminy, w szczegolnosci podatek od
nieruchomosci

§3

Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia

Radca
yriski


