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wykaz zaci4gnigtych przez Gming $omanic e poiryczek i kredyt6w:
wg stanu na dziefi 31.05.2018 r.
1.

UmowakedytudlugoterminrowqgoNr26005l5llllJSTlInlI6l3lW 2drua}7.12.2016r.
zaciqgngtaw Migdzygminn.ym Banku Sppldzielczym w Zbtczyrne na sfinansowanie
planowanego deficytu Gmirry Domanice $a kwotg 140.000'00 zl, z czesu Pozostalo
do splaty 52.500.00 zl. w tym: ry 2018 rolu 52.500,00 zN,

2. Umowa poiryczktNr 0128/17 |NPD

z dm/

18.09.2017

r. zaciqgnigta w Wojew6dzkim

Funduszu Ochrony Srodowi.ska i Gospodqnki Wodnej na dofinansowanie zadanta pn.
,Zakup sprzgtu ratowniczo-gasrpiczego n\ezamontowanego na stale dla Ochotniczej
Strairy Poharnei w Przyworach Du2ych" ul ramaeh zadania'-

iredniego samochodu ratowri,iczargainiczego ze sprzgtem ratowniczttgasniczym zamontowanym na sta{e i sprzgtem ratowniczo-gainiczym
iciej Strairy Po2arnej w Przyworach Du2ych"
niezamontowartym na stale dla
w tvm: w 2018 r.
do
na lrwotg 21.833173 zl,

,, Zakup

5.037.00 zN..w 2019 r.6.716,00 zN,w 2

3.

r.6.716,00 zN,w 2021r.1.685,73 A.

Umowa poLryczkjNr 0129/ll7 NZP z dn 18.09.2017 r. zaciqgnigta w Wojew6dzkim
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodprki Wodnej na dofinansowanie zadanap.n.
,,Zakup sprzgtu ratowniczo-gaiqiczego niezamontowanego na stale dla Ochotniczei
Stra2y Pozarnei w Przyworach pu2ych" 1F rarnach zadaria:

Zakup iredniego samochodu
gainiczym zomontowanYm na
niezamontowanym na stale dla Oc
na lrwotg 144,278,00 zNr4
27.051,00 z].,w 2019 r. 36.068,00 z),w

gafniczego

,,

4. Umowa kredytu dtugotermi.nowego Nr
zaci4gnrgta w Migdzygmirurym Banku

ze

sprzgtem ratowniczroratowniczo-gaSnic4tm

w Przyworach Duiycl:t"
w tym: w 2018 r.
5.26t
r. 36.068,00 z\,w 2021 r.36.074.00 z].
n

5
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lW z

drua 23.10.2017 r.

ld:zielcrym w Zbuczyrne na sfinansowanie
130.000,00 zl- nazadanie Pn.
planowego deficytu Gminy Doryanice na
go sig z dr6g nr 621, 582, 529, 477,
,,ltlo dernizacj a ci qgu komunikagyi ne go s
gruntfw rolnych w mieiscowo;ici Przywory
367,459, 513, 566, 615 doiazdowYch
w tym: na 2018 r.
I
Duie gm. Domonice",
1

9.500,00

il' na 2019 r. 26.000,00 zl, na

r. 26.000,00 zl, na202I r. 26.000,00

:zl,

pvzez Gming

