
UCHWAŁA NR V/37/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 27 stycznia 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 411 ust. 3 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze 
zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

Postanawia się kwotę 41 600,00zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset 00/100 zł), 
pozostającą w dyspozycji Gminy z tytułu umorzenia, przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, części pożyczki zaciągniętej na 
realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej, w tym 
rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego” (umowa nr 192/U/400/416/2011 z dnia 26.10.2011r.), 
przeznaczyć na inwestycyjne przedsięwzięcie proekologiczne, tj.„Budowa kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, Łowęcinie i Jasinie”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, pismem WFOS-II-DMU-KW/400/416/2011 z dnia

17.12.2014r. został poinformowany, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Swarzędz, z dniem

16.12.2014 kwotę 41 600,00zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset 00/100zł), tj.

20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury

turystyczno - rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego” (umowa nr

192/U/400/416/2011 z dnia 26.10.2011r.). Powyższa kwota powinna być wykorzystana na

przedsięwzięcia proekologiczne potwierdzone stosowną uchwałą Rady Miejskiej.

We wniosku o umorzenie pożyczki Gmina Swarzędz wskazała, że środki finansowe

uzyskane w wyniku umorzenia kwoty pożyczki przeznaczy na przedsięwzięcie

realizowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. „Budowa kanalizacji

sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, Łowęcinie i

Jasinie”.
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