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Uchwała Nr XLVIII/358/2022 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Budowa ścieżek 
pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” – realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 
III – Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne; Poddziałanie 3.1.2. Strategie 

niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm) Rada Gminy Popielów uchwala, 
co następuje: 

§ 1.  

Postanawia się zaciągnąć w 2022 roku kredyt do wysokości 2 723 785,84 złotych (słownie: dwa miliony 
siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 84/100) na dofinansowanie wkładu 
własnego do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów 
i w Gminie Lewin Brzeski” - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III – Gospodarka niskoemisyjna; 
Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne; Poddziałanie 3.1.2. Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji 
Opolskiej. 

§ 2.  

Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2022 - 2028 z dochodów własnych budżetu gminy, 
w szczególności z podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach 
obejmujących spłatę kredytu. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 

Id: 7FF8C60A-800C-4AEF-8544-2AF4EA72DCA7. Projekt Strona 1



§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Opracował: Skarbnik Gminy 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie 

W budżecie gminy 2022 roku zadanie, o którym mowa w przedmiotowej uchwale, zostało zaplanowane 
przy dofinansowaniu kredytu z banku komercyjnego. Kredyt ten stanowi wkład własny w projekcie. 
Uchwała jest akceptacją Rady Gminy na rozpoczęcie procedur umożliwiających pozyskanie środków 
z kredytu. 
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