
UCHWAŁA NR  III/  6   /2010
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 20 grudnia 2010 roku

zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki   z  budżetu  państwa  na 
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 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.4   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 XL/279/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 kwietnia 
2010  roku  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki   z  budżetu  państwa  na  wyprzedzające 
finansowanie  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013  na 
realizację  przedsięwzięcia  pn.    „Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  dla  Książa  Wlkp. 
i Radoszkowo Drugie”   § 1. ust.3 otrzymuje brzmienie:

      „  §  1.3.  Spłata pożyczki nastąpi z pomocy udzielonej przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w roku 2011.

  
       § 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 III/  6     /2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2010 r.

                Zmiana Uchwały  Nr XL/279/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 

kwietnia 2010 roku w sprawie  zaciągnięcia pożyczki  z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013  na 

realizację  przedsięwzięcia  pn.    „Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  dla  Książa  Wlkp. 

i  Radoszkowo Drugie”  podyktowana jest  faktem,  że  w roku 2010 nie  będzie  dochodów 

z  tytułu  pomocy  na  niniejszą  inwestycję.  W  grudniu  2010  roku  złożony  został  dopiero 

wniosek  o  płatność  do  Samorządu  Województwa  Wielkopolskiego  w  ramach  programu 

PROW na lata  2007 -2013, w wyniku czego pomoc uzyskana będzie przez Gminę Książ 

Wlkp.  dopiero  w  roku  2011.  Z  pomocy  niniejszej  nastąpi  dopiero  spłata  niniejszego 

zobowiązania.

   W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

                 

                                                                                                    Burmistrz
                                                                                         /-/ Teofil  Marciniak


