
UCHWAŁA NR XLII/390/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/368/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
27 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2017 r. na zakup sprzętu służącego 
ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy 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 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada 
Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XXXVIII/368/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 czerwca 2017 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu w 2017 r. na zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń 
dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz, 

zmienia się  § 2, który otrzymuje następujące brzmienie:
“§ 2. Pożyczka, o której mowa w § 1.  zostanie spłacona z dochodów własnych gminy 

w latach 2018- 2020”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
pismem o nr WFOS-III-DPU-AC/400/661/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. poinformował, że
zgodnie z §14 ust.5 „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz z trybem rozliczania
dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017” umorzeniu nie podlegają
pożyczki o okresie spłaty do dwóch lat, licząc od dnia spłaty pierwszej raty lub spłacone w
okresie dwóch lat licząc od dnia pierwszej raty (10 rata może być ratą umorzeniową).
W związku z powyższym wydłużono okres spłat na lata 2018-2020.
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