
UCHWAŁA Nr XXVIII/298/13 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

 
 
w sprawie  przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części kwoty 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej                       

w Poznaniu 

 
 
 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240           

z późn. zm.) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. Uzyskane w 2012 roku środki finansowe w wysokości 420.000 zł (słownie: 

czterysta dwadzieścia tysięcy złotych), pochodzące z umorzenia części kwoty pożyczki  

zaciągniętej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:  

 

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pieczynku oraz budowa kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Blękwit i Klukowo ” 

- umowa nr 70/U/400/441/2008 z dnia 22 lipca 2008 r., 

 

przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:  

 

- „Budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Radawnicy”    

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świętej „Osiedle szkolne” 

- „Budowa przepompowni ścieków i podłączenie do sieci osiedla „Domy Celne”              

w m. Rudna 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXVIII/298/13 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia 

części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

 

 

 

 

               Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                 

w Poznaniu pismem nr WFOS-II-DMU-KW/400/441/2008 z dnia 19 grudnia 2012 r. 

zawiadomił Gminę Złotów o umorzeniu z dniem 18 grudnia 2012 r. kwoty 420.000 zł,              

tj. 20 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Pieczynku oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej       

w miejscowościach Blękwit i Klukowo”. Jednocześnie Zarząd Funduszu zobowiązał Gminę 

do przedłożenia Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej           

w Poznaniu prawomocnej uchwały Rady Gminy świadczącej o wykorzystaniu umorzonej 

kwoty na przedsięwzięcia proekologiczne. 

W związku z powyższym Wójt Gminy Złotów przedłożył projekt uchwały, w którym 

wskazał przeznaczenie umorzonej kwoty na dofinansowanie wkładu własnego zadań 

inwestycyjnych pn.:  

- „Budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Radawnicy”,    

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świętej „Osiedle szkolne”, 

- „Budowa przepompowni ścieków i podłączenie do sieci osiedla „Domy Celne”                    

w m. Rudna”. 

 

 
 


