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ZARZADZENIE NR
Wojta Gminy Popielow
z dnia 10 lutego 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarzadzenia Nr 0050/268/2012 Wojta Gminy Popielow z 06
wrzesnia 2012 roku w sprawie zaciagniecia pozyczki na wyprzedzajqce finansowania zadania
pn. "Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej cisnieniowej Karlowice - Popielow z siecicj
kanalizacji cisnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I" w ramach Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2007-2013 Os priorytetowa: 3 Jakosc zycia na obszarach wiejskich, w
zakresie Dziatania: 3.2.1 Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej"
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorzqdzie (Dz. U. z 2013 roku
poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku, poz. 379, poz 1072) w zwiqzku z art. 89 ust 1 pkt 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938,
poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 11 pkt 3 Uchwaly Nr
111/8/2014 Rady Gminy Popielow z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy
na 2015 rok (z pozn. zmianami) Wojt Gminy Popielow zarzqdza, co nastepuje:

§1
Do zarz^dzenia Nr 0050/268/2012 Wojta Gminy Popielow z dnia 06 wrzesnia 2012 roku w sprawie
zaciagniecia pozyczki na wyprzedzajqce finansowania zadania pn. "Budowa tranzytu kanalizacji
sanitarnej cisnieniowej Karlowice - Popielow z sieciq kanalizacji cisnieniowej we wsi Stare Kolnie etap I" w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 Os priorytetowa: 3
Jakosc zycia na obszarach wiejskich, w zakresie DziaJania: 3.2.1 Podstawowe uskigi dla gospodarki i
ludnosci wiejskiej"", wprowadza si? nastepuj^c^ zmian?:
§ 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Splata pozyczki wraz z naleznymi odsetkami nast^pi w latach 2013-2015"

§2

Pozostate zapisy zarzqdzenia pozostajq bez zmian.
§3

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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