
UCHWAŁA NR IX/79/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2015 r. na budowę kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Gruszczyn w ulicach: Krańcowej, Świt i Brzask w Gruszczynie, gmina 
Swarzędz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę do wysokości 175 000,00 zł (słownie: sto 
siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w 2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicach: Krańcowej, Świt i Brzask w Gruszczynie, gmina Swarzędz”.

§ 2. 

Pożyczka, o której mowa w § 1. zostanie spłacona z dochodów własnych Gminy w latach 
2016 – 2018.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w nawiązaniu do wniosku Gminy Swarzędz z dnia 15.12.2014 r. pismem o Nr WFOŚ-III-
DPU-JS/400/409/2015 z dnia 16.04.2015 r., poinformował, ze planuje pomoc finansową
w formie pożyczki zwrotnej, ze środków WFOŚiGW, na wsparcie realizacji przedsięwzięcia
pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krańcowej, Świt i Brzask w Gruszczynie, gmina
Swarzędz” z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do
posesji w ul. Krańcowej, Świt i Brzask w Gruszczynie. Kwota pożyczki planowana jest do
175 000,00 zł z roczną realizacją inwestycji. W Budżecie Gminy na budowę kanalizacji
sanitarnej w Gruszczynie zaplanowano:

- w roku 2015 – 300 000,00 zł;

- w roku 2016 – 700 000,00 zł;

- w roku 2017 – 3 220 000,00 zł.

Pomoc finansowa jest przyznawana na następujących warunkach:

- w formie pożyczki zwrotnej w kwartalnych ratach;

- z oprocentowaniem w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym,
liczonym od nie spłaconych kwot kapitału, lecz nie mniej niż 3%.

- maksymalny okres do 6 lat liczony od daty zawarcia umowy pożyczki;

- karencja spłaty rat kapitałowych pożyczki nie dłuższa niż 1 rok od daty zakończenia
przedsięwzięcia określonej w umowie pożyczki;

- z planowanym umorzeniem pożyczki do wysokości 40%.
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