
ZARZĄDZENIE Nr 0050/472/2021 

Wójta Gminy Popielów 

z dnia 20 maja 2021 roku 

  

w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Popielowa „RAZEM” na 

realizację zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

Na podstawie art.7 ust 1 pkt 18 i 19 oraz art. 30 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r.o 

samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.), art.  262 ust.1 i 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w oparciu o 

upoważnienie zawarte w § 15 pkt 3 Uchwały Nr XXIX/207/2020 Rady Gminy Popielów z 18 

grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok oraz procedury określone w 

Zarządzeniu Nr 0050/374/2013 Wójta Gminy Popielów z 09 maja 2013 roku w sprawie 

wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Popielów pożyczek samorządowym 

osobom prawnym, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

działającym na terenie Gminy Popielów na realizację zadań współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych, zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Udziela się pożyczki krótkoterminowej ze środków budżetu Gminy Popielów na 2021 rok dla 

Stowarzyszenia Przyjaciół „RAZEM” w wysokości 8 300,00 złotych (słownie: osiem tysięcy 

trzysta złotych) na dofinansowanie zadania pn. „Akademia dobrego życia” realizowanego w 

ramach PROW na lata 2014-2020, umowa o przyznanie grantu Nr 8/XIVG/2020 na 

„Działania zachęcające do uczestnictwa w życiu społecznym, szczególności osoby z grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym określonych w LSR” oraz „Działania podnoszące 

wiedzę mieszkańców LGD w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu”. 

§ 2 

Spłata pożyczki nastąpi do końca 2021 roku. 

§ 3 

Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją 

wekslową. 

§ 4 

Przy udzieleniu pożyczki stosuje się warunki określone w umowie. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


