
Id: OPKZZ-UJVEE-WOFET-MKIGD-EXAVT. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR  X/44/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2011 roku 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami/, Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę do wysokości 208.000 zł / dwieście osiem tysięcy zł/, 
w tym do realizacji: do kwoty 141.000 zł /sto czterdzieści jeden tysięcy zł / w 2011 r. oraz do 
kwoty 67.000 zł / sześćdziesiąt siedem tysięcy zł/ w 2012 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia 
pn.: Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora 
Swarzędzkiego. 

§ 2. 

Pożyczka, o której mowa w § 1 zostanie spłacona z dochodów własnych Gminy w latach 
2013 – 2014 

§ 3. 

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki stanowić będzie weksel in blanco. 

§ 4. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu , 
w nawiązaniu do wniosku Gminy Swarzędz z dnia 11.01.2011 r., pismem Nr WFOS-II-PU-
DO/400/416/2011 z dnia 21.02.2011 r. poinformował, że planuje pomoc finansową ze środków 
WFOŚiGW na wsparcie realizacji przedsięwzięcia p.n.: Budowa infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego z przeznaczeniem na rekultywację 
Jeziora Swarzędzkiego w formie pożyczki zwrotnej. Kwota pożyczki planowana jest ogółem do 
wysokości 208.000 zł, z dwuletnią realizacją, w tym do kwoty 141.000 zł w roku 2011, pozostała 
kwota, tj. 67.000 zł realizowana w roku 2012. W tegorocznym budżecie Gminy na realizację 
zadania zaplanowano 462.000 zł. 

Pomoc finansowa przyznawana jest na następujących warunkach: 
- w formie pożyczki zwrotnej w kwartalnych ratach, 
- oprocentowanie w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, liczonym 
od nie spłaconych kwot kapitału, lecz nie mniej niż 3 % 

- maksymalny okres spłaty do 6 lat od jej udzielenia , 
- karencja spłaty rat kapitałowych pożyczki nie dłuższa niż 2 lata od daty udzielenia pożyczki 
oraz nie dłuższa niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia określonej w umowie 
pożyczki, 

- możliwość częściowego umorzenia pożyczki do wysokości 20% 


