
                                                   UCHWAŁA NR  XLVI/ 311 /2010
                                            RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

                                                   z dnia 25 sierpnia 2010 roku

zmieniającą 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 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.89 ust.1 
pkt.2   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U.  Nr 157, poz. 
1240/
 Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje;

        § 1. W uchwale Nr XXXIX/272/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 marca 
2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia 
pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowo Drugie”  § 1. ust.1
Otrzymuje brzmienie:

      „ § 1.1.  Postanawia się zaciągnąć  długoterminową pożyczkę w wysokości do kwoty
 553 593,00 zł /słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 
00/100/ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
z przeznaczeniem 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 XLVI/ 311 /2010
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 roku

                Zmiany Uchwały  Nr XXXIX/272/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 

marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację 

przedsięwzięcia pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowo 

Drugie”  dokonuje się na podstawie pisma Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr WFOS-II-PU-BS/400/595/2010.

Zmiana kwoty spowodowana jest tym, że zmniejszyły się koszty realizacji inwestycji po 

przeprowadzonym przetargu.  

   W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

                 

                                                                                                    Burmistrz
                                                                                           /-/ Teofil  Marciniak


