
UCHWAŁA NR L/485/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 21 września 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 ze zmianami), art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) oraz w związku z art. 411 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Kwotę w wysokości 260.000,00 zł pozostającą w dyspozycji Miasta i Gminy Pleszew z tytułu 
umorzenia części pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, wynikającej z umowy Nr 720/U/400/404/2017 z dnia 30.11.2017 r. na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej oraz Przedszkola nr 
2 w Pleszewie”, przeznacza się na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie kosztów inwestycji służących 
poprawie jakości powietrza związanych z ograniczeniem niskiej emisji” (program „Kociołek”). 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pleszewie 

 
 

Adela Grala-Kałużna 
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UZASADNIENIE 

 
do Uchwały Nr L/485/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie  

z dnia 21 września 2022 r. 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył część pożyczki 
zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej oraz 
Przedszkola nr 2 w Pleszewie” w kwocie 260.000,00 zł. 

 Rada Miejska w Pleszewie przeznacza umorzoną kwotę na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie 
kosztów inwestycji służących poprawie jakości powietrza związanych z ograniczeniem niskiej emisji” 
(program „Kociołek”). 
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