
                                                                         
UCHWAŁA NR XXXV/ 242  /2009

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 9 listopada 2009 roku

uchylająca  Uchwałę  w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację 
przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i 
Radoszkowo Drugie” 

Na podstawie art.18   ust. 2 pkt. 9 lit. c  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 82 ust. 1 pkt.2 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.)  Rada 
Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje;

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXIX/192/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 
z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację 
przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowo 
Drugie” .

§ 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 XXXV/242 /2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 r.

Uchwałą  Nr  XXIX/192/2009  z  dnia  2  marca  2009  roku  Rada  Miejska  w  Książu 
Wlkp.   postanowiła   zaciągnąć   długoterminową  pożyczkę  na  realizację  przedsięwzięcia 
pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowo Drugie” w roku 
2009. 
 Na  niniejszą  inwestycję  został  złożony  wniosek  o  dofinansowanie  w  ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, który został nie 
zatwierdzony  do  dofinansowania.  Następnie  został  złożony  wniosek  do  Urzędu 
Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  o  przyznanie  pomocy  w  ramach 
Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na  lata  2007-2013.  Na  pozytywną  odpowiedź  o 
przyznanie pomocy Gmina Książ Wlkp. nadal oczekuje. 
W związku z powyższym niniejsza inwestycja nie zostanie zrealizowana w roku 2009 i nie 
ma potrzeby zaciągania zobowiązania w postaci długoterminowej pożyczki w roku 2009.

Z powyższych względów  należało niniejszą uchwałę uchylić.

                                                                                  Burmistrz

                                                                          /-/ Teofil Marciniak


