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z dnia  22 lipca 2016 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR XXIV/ 169/2016
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 
446) i art. 409 i art 411 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 672 
z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Kwotę 500.000,00 zł. ( słownie : pięćset tysięcy złotych 00/100 )  pozostającą do dyspozycji  Gminy 
Gniezno z tytułu umorzenia części pożyczki wynikającej z umowy  z dnia 08 lipca 2009 r. zawartej pomiędzy  
Gminą Gniezno  a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zaciągniętej 
na  " Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wełnica " , przeznacza się na zadania inwestycyjne o charakterze 
proekologicznym  tj, :  „ Skiereszewo budowa sieci wodociągowych ” ,"Budowa sieci wodociągowych w m. 
Lubochnia ,Kalina,Osieniec ,Mnichowo Strzyżewo Paczkowe " ,oraz na  budowę sieci gazowej we wsiach ; 
Dębówiec, Ganina,Strzyżewo Kościelne , Strzyżewo Smykowe i  Strzyżewo Paczkowe.

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1) Zm. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070 oraz z 2015 r. poz. 478 i 1688.
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Uzasadnienie

Ponieważ Gmina Gniezno spełniła podstawowe warunki umorzenia pożyczki tj. terminową spłatę 80%
zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami za okres obowiązywania umowy oraz osiągnięcia planowanego efektu
ekologicznego , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uchwałą nr 11/
203/2016 z dnia 16.05.2016r. umorzył pozostałą do spłaty kwotę pożyczki nr 64/U/400/122/2009 z dnia
08.07.2009 r. zaciągniętej na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wełnica"
.Umorzoną kwotę - 500.000,00zł. przeznacza się na realizację zadań o charakterze proekologicznym tj ”„
Skiereszewo budowa sieci wodociągowych ” ,"Budowa sieci wodociągowych w m. Lubochnia ,Kalina,Osieniec
,Mnichowo Strzyżewo Paczkowe " ,oraz na budowę sieci gazowej we wsiach ; Dębówiec, Ganina,Strzyżewo
Kościelne , Strzyżewo Smykowe i Strzyżewo Paczkowe. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu stwierdził iż umorzona kwota winna być wykorzystana na
przedsięwzięcia proekologiczne potwierdzone stosowną uchwałą Rady Gminy , a po jej uprawomocnieniu
należy ją przekazać do WFOŚiGW w Poznaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe niniejszą uchwałę należy uznać za konieczną i uzasadnioną
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