
UCHWAŁA NR 386/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 28 czerwca 2022 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 2022 
roku, poz. 559 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 350.252,08 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złotych 08/100), 
pozostającą w dyspozycji Gminy Przemęt z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej na realizację 
przedsięwzięcia: „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Mochach i budynku ZSGiSP  
w Przemęcie”, zgodnie z umową nr 808/U/400/295/2017 z dnia 21.12.2017 r. przeznaczamy na przedsięwzięcie 
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod nazwą „Wymiana piecy c.o. wraz z remontem lub 
przebudową kotłowni w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przemęt ” 

§ 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 386/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia  28 czerwca 2022 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/400/295/2017 z dnia 24.05.2022 r. umorzył Gminie Przemęt kwotę 350.252,08 zł, 
pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły 
Podstawowej w Mochach i budynku ZSGiSP w Przemęcie”. 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: „Wymiana piecy c.o. wraz z remontem lub przebudową kotłowni w budynkach 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Przemęt”. 

Prawomocną uchwałę Rady Gminy dotyczącą tej sprawy, jesteśmy zobowiązani przekazać Wojewódzkiemu 
Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Id: 94280339-35C7-4A3C-9456-333F4D6F826F. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



