
                                                  UCHWAŁA NR  XVIII/ 121 /2012 

                                            RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 

                                                      z dnia  30   marca 2012 roku 

 

 

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.        

„Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta i gminy Książ Wlkp.                    

w miejscowości Włościejewki ”. 

 

 

          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.  90  

ustawy o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240  ze zmianami/ Rada Miejska             

w Książu Wlkp. uchwala co następuje; 

 

       § 1. 1.  Postanawia się zaciągnąć  długoterminową pożyczkę w kwocie  975 000,00 zł.              

(słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy zł. 00/100) z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację 

przedsięwzięcia pn.  „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta  i gminy 

Książ Wlkp.   w miejscowości Włościejewki ” na okres 9 lat. 

      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 XVII/ 121 /2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia  30  marca 2012 r. 

 

 

          W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu 

zostanie zaciągnięta długoterminowa pożyczka w kwocie 975 000,00 zł. z przeznaczeniem na 

realizację przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta        

i gminy Książ Wlkp. w miejscowości Włościejewki ”  w roku  budżetowym 2012. 

Pożyczki udzielane przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej są 

preferencyjnym źródłem finansowania zadań inwestycyjnych z dziedziny ochrony 

środowiska, dlatego Urząd miejski złożył wniosek o udzielenie pomocy finansowej  na 

niniejsze zadanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej                           

w Poznaniu w piśmie z dnia 16.01.2012 roku Nr WFOS-II-PU-TW/400/41/2012 

zadeklarował pomoc finansową ze swoich środków na wsparcie realizacji przedsięwzięcia                

w formie pożyczki w wysokości 975 000,00 zł. Pożyczka jest zwrotna płatna w kwartalnych 

ratach z oprocentowaniem w wysokości 0,5 % stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, 

lecz nie mniej niż 3% na maksymalny okres spłaty do 10 lat liczony od daty zawarcia umowy 

pożyczki, z karencją spłaty rat kapitałowych nie dłuższą niż 1 rok od daty zakończenia 

inwestycji określonej w umowie pożyczki. Jest możliwość umorzenia pożyczki do wysokości 

20%. 

Brak wszystkich środków własnych na pokrycie kosztów niniejszej inwestycji powoduje, że 

zaciągnięcie niniejszej pożyczki jest zasadne. 

 

 

 

                                                                                                       Burmistrz 

                                                                                             /-/ Teofil  Marciniak 


