Projekt
UCHWAŁA NR ….
RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU
z dnia 26 kwietnia 2017 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i  Gospodarki Wodnej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej                              z przepompowniami ścieków i przyłączami w miejscowości Słonin” postanawia się zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  pożyczkę w wysokości 1 324 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych). 

§ 2.
Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Czempiń zobowiązania wekslowego w postaci weksla „in blanco” będącego zabezpieczeniem spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony   Środowiska   i   Gospodarki   Wodnej   w   Poznaniu   na   finansowanie  inwestycji  pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami                w miejscowości Słonin”.

§ 3.
Spłata pożyczki, o której mowa w § 1, nastąpi z dochodów własnych gminy i zostanie uwzględniona w planie budżetu w latach spłaty pożyczki.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempiń.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Uzasadnienie 
do uchwały nr …
RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU
z dnia 26 kwietnia 2017 roku





	W budżecie na 2017 rok zaplanowano zaciągnięcie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
na wsparcie realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w miejscowości Słonin”.  Uzyskane w ramach pożyczki środki pozwolą na realizację  powyższego zadania. Pożyczka zaciągnięta zostanie na warunkach wynikających z „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania                       i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu”.  Spłata pożyczki nastąpi                         z dochodów własnych gminy.  
W związku z powyższym do realizacji podjętego zadania celowe jest zaciągnięcie
w/w pożyczki.  
























