Projekt

UCHWALA NR XLI/ tff/2010
Rady Gminy Popielow
z dnia IV maja 2010 roku

w sprawie zaciajgnifcia pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu na dofinansowanie wktadu wlasnego gminy na realizacjf zadania pn. "Rozbudowa
infrastruktury technicznej w Gminie Popielow poprzez budow§ kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
Kartowicach oraz budow§ kanalizacji sanitarnej i wymiane sieci wodocia_gowej w Kurzniach"
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Opolskiego na
lata 2007-2013 Os priorytetowa: 4 Ochrona srodowiska, w zakresie Dziatania: 4.1. Infrastruktura
wodno-sciekowa i gospodarka odpadami.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorz^dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153
poz.1271, Nr214 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 r nr 17 poz. 128, NM81 poz. 1337; z 2007
rNr48poz.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, z2010 r Nr28 poz 146) w zwiazku z art. 89 ust 1 pkt 2 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 w zwiazku z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym stanowiqcy zatqcznik nr 8 do Uchwaty Nr
XXXVI/250/2009 Rady Gminy Popielow z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy
na 2010 rok (z pozn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastepuje:

§1
Zaciajnaji pozyczk? z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w
wysokosci 1 930 500,- (stownie: jeden milion dziewi^cset trzydziesci tysi^cy pi^cset ztotych) w transzach:
w roku 2010
w roku 2011

-

970 000,-ztotych
960 500,- ztotych

na dofinansowanie wktadu wtasnego gminy na realizacj? zadania inwestycyjnego pn. ..Rozbudowa
infrastruktury technicznej w Gminie Popielow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
Kartowicach oraz budowe kanalizacji sanitarnej i wymian? sieci wodociajgowej w Kurzniach" realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Opolskiego na lata 2007-2013 Os
priorytetowa: 4 Ochrona srodowiska, w zakresie Dziatania: 4.1. Infrastruktura wodno-sciekowa i
gospodarka odpadami.
§2
1.

Sptata pozyczki wraz z naleznymi odsetkami nastapi w latach 2012-2019. Sptata odsetek od
wyptaconych transzy rozpocznie si§ od 2010 roku.
2. Zrodtem sptaty pozyczki b§da_ dochody wtasne budzetu gminy, w szczegolnosci podatek od
nieruchomosci, z uwzgl^dnieniem w planach budzetowych w latach obejmujax:ych sptat§
§3
Traci moc uchwata Nr XXXII/214/2009 Rady Gminy Popielow z dnia 06 sierpnia 2009 roku w sprawie
zaciajgniecia pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na
dofinansowanie wkladu wtasnego gminy na realizacj§ zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury technicznej w
Gminie Popielow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kartowicach oraz budow§
kanalizacji sanitarnej i wymiane sieci wodocia_gowej w Kurzniach" realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Opolskiego na lata 2007-2013 Os priorytetowa: 4 Ochrona
srodowiska, w zakresie Dziatania: 4.1. Infrastruktura wodno-sciekowa i gospodarka odpadami.
§4
Wykonanie uchwaty powierza si§ Wqjtowi Gminy.
§5
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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