
                                                                         
                Uchwała Nr VI/28/2007                  

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia  5 lutego 2007 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/258/2006 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 

października  2006  roku  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  na  realizację 

przedsięwzięcia  pn.  „Zmiana  systemu  opalania  z  węglowego  na  gazowe”  w  ramach 

przedsięwzięcia  „Termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej  na  terenie  gminy 

Książ Wlkp.”

      Na podstawie art.18 ust. 1 i  ust. 2 pkt. 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o 

samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 82 ust.1 pkt. 2 

i art 83 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 

2104 ze  zmianami/ Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje;

      § 1. Uchylić uchwałę Nr XLIV/258/2006 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 października 

2006 roku  w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej  pożyczki  na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Zmiana  systemu  opalania  z  węglowego  na  gazowe”  w  ramach  przedsięwzięcia 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Książ Wlkp.”

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Książa Wlkp.

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              w Książu Wlkp.
                                                                                       /-/ Paweł  Walkowiak



Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/28/2007

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 5  lutego 2007 roku

      Uchwałą Nr XLIV/258/2006 z dnia 9 pażdziernika 2006 roku Rada Miejska w Książu  Wlkp 

postanawiła   zaciągnąć   długoterminową  pożyczkę  w  wysokości  do  kwoty  700.000  zł 

/słownie:siedemset tysięcy złotych/ w tym na rok 2006 rok 500.000 zł. / słownie: pięćset tysięcy 

złotych/ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 

przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p n.   "Zmiana systemu opalania z węglowego na 

gazowe”  w  ramach przedsięwzięcia  „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na 

terenie  gminy Książ Wlkp".  

   W miesiącu grudniu 2006 roku doszło do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Książ Wlkp., a 

Narodowym  Funduszem  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  w  sprawie 

udzielenia Gminie dotacji na powyższą inwestycję w kwocie 600.000 zł.

   Wobec powyższego zaciągnięcie pożyczki nie jest konieczne.

    Z powyższych względów  należało niniejszą uchwałę uchylić.

                                                                                                       Burmistrz

                                                                                    /-/ mgr inż. Leszek Dudziak


