
UCHWAŁA NR 336/2021 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 
roku, poz. 1372 z późn. zm.), art. 411 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2021 roku, poz. 1973 z późn. zm.) Rada Gminy Przemęt uchwala co następuje: 

§ 1. Kwotę 1.418.154,44 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemnaście tysięcysto pięćdziesiąt cztery złotych 
44/100), pozostającą w dyspozycji Gminy Przemęt z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej na realizację 
przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. m. Barchlin oraz w m. Bucz”, zgodnie z umową nr 
332/U/400/238/2016z dnia 18.11.2016 r. przeznaczamy na przedsięwzięcie w zakresie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malwowej, ul. 
Czereśniowej, ul. Wiśniowej w Osłoninie i w ul. Zdrojowej w Przemęcie oraz rozbudowa pomp sieciowych 
na Stacji Uzdatniania Wody w Poświętnie, a także rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz 
z modernizacją ciągu technologicznego w Przemęcie”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Uzasadnienie 

 
do Uchwały Nr  336/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia  28 grudnia 2021 r. 

w sprawie przeznaczenia umorzonej części 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/400/238/2016 z dnia 15.12.2021 r. umorzył Gminie Przemęt kwotę 1.418.154,44 zł, 
pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. m. Barchlin oraz 
w m. Bucz”. Zgodnie ze wskazaniem WFOŚiGW powyższa kwota powinna zostać wykorzystana na zadanie 
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dlatego uznaje się za celowe i zasadne podjęcie uchwały 
w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki na zadanie pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej 
i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malwowej, ul. Czereśniowej, ul. Wiśniowej w Osłoninie i w ul. 
Zdrojowej w Przemęcie oraz rozbudowa pomp sieciowych na Stacji Uzdatniania Wody w Poświętnie, 
a także rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją ciągu technologicznego 
w Przemęcie”. Zadanie to będzie realizowane przez Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., 
w której Gmina Przemęt ma 100% udziałów. Środki zostaną przekazane jako wniesienie udziałów poprzez 
opłacenie wkładu pieniężnego.  Prawomocną uchwałę Rady Gminy dotyczącą tej sprawy, jesteśmy zobowiązani 
przekazać Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
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