
UCHWAŁA NR L/526/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 411 ust. 3 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 517 z późń. zm.), 
art. 216 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, 
poz.2077) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje:

§ 1. 

Postanawia się kwotę 13.750,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt 
złotych 00/100) pozostająca w dyspozycji Gminy Swarzędz z tytułu umorzenia, przez Zarząd 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, części 
pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Katarzyńskiej w Gruszczynie, gmina Swarzędz" (umowa nr 220/U/400/411/2015 z dnia 
21.09.2015 r.) przeznaczyć na przedsięwzięcia proekologiczne.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz pismem znak WFOS-II-DMU-KW/400/411/2015 z

dnia 28.03.2018 r. został poinformowany, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Swarzędz z dniem

23.03.2018 r. kwotę 13.750,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt

złotych 00/100), tj. 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa

kanalizacji sanitarnej w ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie, gmina Swarzędz". Powyższa

kwota powinna być wykorzystana na przedsięwzięcie 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.

"Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na

terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła".
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