UCHWAŁA NR XXXIII / 238 / 2005
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 7 wrze nia 2005 r.

w sprawie:

przeznaczenia cz ci umorzonej po yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynikaj cej
z umowy Nr 128/P/Ka/OZ/01

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w zwi zku z art. 411 ust.3
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.
627 ze zmianami) uchwala si , co nast puje:
§ 1. Kwot 45.000 zł (słownie zł: czterdzie ci pi tysi cy) pozostaj c w dyspozycji
Miasta i Gminy Pleszew z tytułu umorzenia cz ci po yczki wynikaj cej z umowy Nr
128/P/Ka/OZ/01 z dnia 22.11.2001 roku zaci gni tej na realizacj przedsi wzi cia
p.n. „Rozbudowa mi dzygminnego wysypiska odpadów stałych (komunalnych) w
Dobrej Nadziei” przeznacza si na realizacj przedsi wzi cia p.n. „Kanalizacja
sanitarna w miejscowo ci Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy
Baranów”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXXIII / 238 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 wrze nia 2005 r

W dniu 11 sierpnia 2005 roku Zarz d Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył gminie Pleszew kwot 45.000
zł,

tj.

30

%

po yczki

zaci gni tej

na

przedsi wzi cie

p.n.

„Rozbudowa

mi dzygminnego wysypiska odpadów stałych (komunalnych) w Dobrej Nadziei”.
Kwota umorzonej cz

ci po yczki powinna by

jednak wykorzystana na

inwestycyjne przedsi wzi cie proekologiczne, co nale y potwierdzi

stosown

uchwał Rady Miejskiej.
Wobec powy szego proponuje si

przeznaczy

kwot

45.000 zł na

przedsi wzi cie pn. „Kanalizacja sanitarna w miejscowo ci Kowalew III etap i
kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów”.

