
 

          Uchwała Nr XVI/96/2012 

          Rady Gminy RozdraŜew 

          z dnia 10 lutego 2012 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  

w miejscowościach Nowa Wieś i Budy gmina RozdraŜew" i zabezpieczeniu jej zobowiązaniem 

wekslowym 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591. ze zmianami) 

Rada Gminy RozdraŜew uchwala co następuje: 

 

§ 1. 1.Postanawia się zaciągnąć poŜyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji  

sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy gmina RozdraŜew"  do kwoty 2.000.000 zł,  

z tego: 

1) w 2012 roku     890.000 zł 

2) w 2013 roku  1.110.000 zł 

 

2. PoŜyczka zabezpieczona będzie „wekslem in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 

 

§ 2. Spłata poŜyczki następować będzie z dochodów własnych gminy w latach 2013-2019. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/88/2012 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie 

zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Nowa Wieś i Budy gmina RozdraŜew" i zabezpieczeniu jej zobowiązaniem wekslowym 

 

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy  

        Artur Jakubek  



 

UZASADNIENIE 
 

Finansowanie przez Gminę inwestycji poŜyczką wieloletnią stanowi zaciągnięcie zobowiązania, które 

musi znaleźć odzwierciedlenie w innych dokumentach finansowych gminy, tj. w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. Z uwagi na zmiany dokonane przez poŜyczkodawcę – Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w stosunku do pierwotnych załoŜeń - w zakresie  

wysokości transz poŜyczki na poszczególne lata oraz wydłuŜenie okresu spłaty poŜyczki zachodzi 

konieczność zmiany uchwały Nr XV/88/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy gmina 

RozdraŜew” i zabezpieczeniu jej zobowiązaniem wekslowym oraz dostosowania Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy RozdraŜew. 

Zaciągnięcie poŜyczki jest niezbędne do sfinansowania inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  

w miejscowościach Nowa Wieś i Budy gmina RozdraŜew” z uwagi na brak środków własnych  

w budŜecie gminy na ten cel w niezbędnej wysokości. Wybór Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako poŜyczkodawcy wynika z preferencyjnych 

warunków dzielenia poŜyczki. 

Z uwagi na powyŜsze podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

         Wójt Gminy  

         Mariusz Dymarski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


