
                                                   UCHWAŁA NR  XIX/113 /2008
                                            RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

                                                   z dnia 10 marca 2008 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. 
" Stacja odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Książu Wlkp.”

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  o 
samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.  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. 1.  Postanawia się zaciągnąć  długoterminową pożyczkę w wysokości do kwoty
 200 000 zł /słownie:dwieście tysięcy złotych/ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację 
przedsięwzięcia pn.  „Stacja odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Książu 
Wlkp.”

              2. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel "in blanco".

              3. Pożyczka spłacona zostanie z dochodów własnych gminy.

        § 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 XIX/113/2008  Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 marca 2008 roku

                 W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu zostanie zaciągnięta długoterminowa pożyczka w wysokości do kwoty 200 000 zł  z 

przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Stacja odwadniania osadu dla 

oczyszczalni ścieków w Książu Wlkp.”
 Inwestycja przyczyni się do  znacznego zmniejszenia objętości powstałych w procesie 

technologicznym oczyszczania ścieków , osadów oraz umożliwi ich dalszą przeróbkę.

Otworzy to możliwości ewentualnego ich zastosowania do rekultywacji terenów zielonych. 

Planowany sposób  zagospodarowania  osadów pościekowych spowoduje natomiast 

zmniejszenie uciążliwości dla środowiska naturalnego oraz oszczędność środków 

finansowych, które będzie można w przyszłości przeznaczyć na kolejne proekologiczne 

inwestycje w gminie.  

Brak wszystkich środków własnych na pokrycie kosztów budowy stacji powoduje, że 

zaciągnięcie niniejszej pożyczki jest konieczne.

  

                                                                                                     Burmistrz
                                                                                       Książa Wielkopolskiego
                                                                                          /-/ Teofil  Marciniak

                                                                                      




