
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.440.2021 
WÓJTA GMINY GORZYCE 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr ORG.0050.436.2020 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 lutego 2021 roku 
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację zadania pn: "Wdrożenie planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021 - 2025, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu 
instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku" 

Na podstawie art. 30 ust.1, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 roku, poz.713 ze zm.), oraz na podstawie upoważnienia zawartego w § 12 pkt. 2 Uchwały Nr 
XXV/221/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 
2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/251/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok, postanawiam co następuje: 

§ 1. 1. W zarządzeniu Nr ORG.0050.436.2020 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 lutego 2021 roku, 
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, na realizację zadania pn: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Gorzyce, na lata 2021 - 2025, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE 
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku", dokonuje się zmian: 

1) w tytule zarządzenia prostuje się pomyłkę pisarską poprzez skreślenie w numerze zarządzenia roku 
2020 i wprowadza się rok 2021. 

2) § 1. 1. otrzymuje brzmienie: "Gmina Gorzyce zaciągnie w 2021 roku pożyczkę ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację zadania 
pn: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021 - 2025, w zakresie 
wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy 
Gorzyce w 2021 roku",w wysokości 1.740.000,00 zł. (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy złotych 
00/100)". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Gorzyce 
 
 

Daniel Jakubczyk 
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