
UCHWAŁA NR XIV/87/2016
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 
r., poz. 446), w związku z art. 411 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 

Kwotę 40.000,00zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych) pozostającą w dyspozycji Gminy 
Wielichowo z tytułu umorzenia części pożyczki wynikającej z umowy 72/U/400/488/2011 z dnia 09.08.2011 r. 
zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielichowo - etap II" 
przeznacza się na dofinansowanie zadania pn. "Rekultywacja  składowisk odpadów komunalnych w m. Śniaty i  
Łubnica„

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Genowefa Feldgebel
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/87/2016
Rady Miejskiej Wielichowa 
z dnia  13 kwietnia 2016 r.

Gmina Wielichowo uzyskała w 2011 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu pożyczkę na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielichowo-Wieś -
etap II" w kwocie 200.000,00zł. Po spłaceniu wymaganych rat pożyczki Gmina Wielichowo wystąpiła do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o jej umorzenie do wysokości
20% kwoty pożyczki tj. w kwocie 40.000,00zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

W dniu 16.03.2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu umorzył Gminie Wielichowo 20% zaciągniętej pożyczki
na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielichowo-Wieś - etap II", z warunkiem,
że kwota ta powinna być wykorzystana na przedsięwzięcie proekologiczne, co zostanie potwierdzone stosowną
uchwałą Rady Miejskiej.

Gmina Wielichowo zamierza przeznaczyć umorzoną kwotę pożyczki tj. 40.000,00zł (słownie: czterdzieści
tysięcy złotych 00/100) na zadanie pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Śniaty i Łubnica".

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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