
WOJT GMINY POPIELOW
ZARZADZENIE Nr 0050/̂ /2013

Wojta Gminy Popielow
z dnia 26 czerwca 2013 roku r.

w sprawie udzielenia pozyczki dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ,,Nowe Siotkowice" na
realizacje zadania wspolfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej.

Na podstawie art.7 ust 1 pkt 10 i 19 oraz art. 30 ust.1 i 2 ustawy art. 262 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8
marca 1990r.o samorzaxJzie gminnym(tj. Dz. U. z 2013 roku poz.594), art. 262 ust.1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r Nr 28 poz
146, Nr96 poz. 620, Nr 123 poz 835, Nr 152 poz 1020, Nr238 poz. 1578, Nr257 poz. 1726, z 2011 r
Nr 185 poz 1092, Nr201 poz. 1183, Nr234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr291 poz. 1707, Dz. U. z
2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w oparciu o upowaznienie zawarte w § 11 pkt 5 Uchwaly Nr
XXII/162/2012 Rady Gminy Popielow z 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budzetu na 2013
rok oraz procedury okreslone w Zarza.dzeniu Nr 0050/374/2013 Wojta Gminy Popielow z 09 maja
2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wojta Gminy Popiel6w pozyczek
samorza_dowym osobom prawnym, organizacjom pozarzqdowym oraz podmiotom wymienionym w art.
3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytku publicznego i wolontariacie,
dzialaja.cym na terenie Gminy Popielow na realizacje zadari wspotfinansowanych ze srodkow Unii
Europejskiej lub innych srodkow pomocowych, zarzqdza sie, co nast^puje:

§1

Udziela sie pozyczki krotkoterminowej ze srodkow budzetu Gminy Popielow na 2013 rok dla
Stowarzyszenia Odnowy Wsi ,,Nowe Siotkowice" w wysokosci 24 622,04 zlotych (stownie:
dwadziescia cztery tysia_ce szescset dwadziescia dwa 04/100 groszy) na dofinansowanie
zadania pn ,,"Zielona przystan na stobrawskim szlaku" realizowanego w ramach PROW
2007-2013 w ramach dziatania 413 ,,Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" Os 4 ,,Leader.

§2

Sptata pozyczki nastqpi do konca 2013 roku

§3

Zabezpieczenie sptaty pozyczki stanowi weksel wtasny in bianco wraz z deklaracja.
wekslow^.

§4

Przy udzieleniu pozyczki stosuje sie warunki okreslone w umowie

§ 5

Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia

Radoa F Tawny


