
ZARZĄDZENIE NR 31/2022 
WÓJTA GMINY KONOPISKA 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Nasze Konopiska" na 
realizację zadań własnych gminy 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm.), art 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz w oparciu o upoważnienie Rady Gminy Konopiska zawarte w uchwale 
Rady Gminy Konopiska nr 228/XXVI/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 68/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia 
"Nasze Konopiska" na realizację zadań własnych gminy, zmienionego zarządzeniem nr 112/2021 z dnia 23 grudnia 
2021 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Nasze Konopiska" na realizację zadań własnych 
gminy, wprowadza się zmianę polegającą na zmianie treści §1, który otrzymuje brzmienie: " §1. Udzielić z budżetu 
gminy długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia "Nasze Konopiska" z przeznaczeniem na prefinansowanie 
zadań z zakresu zakupu profesjonalnej techniki estradowej na potrzeby organizacji wydarzeń artystycznych na 
rzecz mieszkańców gminy Konopiska, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej w wysokości 86 855,00 zł z terminem spłaty do dnia 31.05.2022 r., tzn. niezwłocznie po otrzymaniu 
środków od Samorządu Województwa Śląskiego. Środki z budżetu Unii Europejskiej dla Stowarzyszenia ""Nasze 
Konopiska" zagwarantowane są umową przyznania pomocy zawartą z Województwem Śląskim nr 01178-6935-
UM1211863/21 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w związku z realizacją zadania pn. 
"Zakup profesjonalnej techniki estradowej na potrzeby organizacji niepowtarzalnych wydarzeń artystycznych 
w gminie Konopiska"." 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Konopiska. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Konopiska 
 
 

mgr inż. Jerzy Żurek 
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