
UCHWAŁA NR XXV/290/2017
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/253/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkoły 

w Sowinie Błotnej" oraz "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pleszewie”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXI/253/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie 
Błotnej" oraz "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pleszewie”, wprowadza się następującą 
zmianę:

1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie: "Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę preferencyjną 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do wysokości 
650 000 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. 
Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej oraz Przedszkola nr 2 w Pleszewie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXV/290/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem nr WFOS-III-
DPU-AC/400/404/2017 z dnia 31 maja br. poinformował o przyznaniu pomocy finansowej w formie
pożyczki w kwocie do 650 000 zł. Pierwotna wartość wnioskowanej pożyczki określona była na poziomie
do 783 000 zł. Niniejsza zmiana dostosowuje zapisy uchwały do stanu faktycznego.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe.
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