
                                   Uchwała Nr IV/ 31 /2019                            
Rady Gminy Krzemieniewo  
z dnia 28 stycznia  2019 r. 

 
w sprawie:  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  
 
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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.994  ze zmianami  ) oraz art. 89 ust. 
1 pkt 2, art. 217 ust. 2 pkt. 3 i art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku                               
o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami )  
 
Rada Gminy Krzemieniewo  uchwala, co następuje: 
 
 
§1. Zaciąga się w roku 2019 długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości: 5.000.000 zł                   
(słownie: pięć milionów złotych   ) na realizację przedsięwzięcia pn: 
„budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach 
Mierzejewo,  Oporówko, Oporowo, gmina Krzemieniewo” 
 
 
§ 2. 1. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2020-2028. 

2. Przypadające do spłaty w danym roku raty pożyczki wraz z należnymi odsetkami,       

będą finansowane z dochodów własnych gminy Krzemieniewo.  

3.  Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją 

wekslową.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Uzasadnienie do uchwały Nr IV/ 31/2019  

                                      z dnia 28 stycznia 2019  

 

 W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu naboru wniosków  na 

dofinansowanie zadań z zakresu  budowy infrastruktury sanitarnej  

Gmina zamierza przystąpić do budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami                        

w miejscowościach Mierzejewo , Oporówko i Oporowo.  

Na realizację tego przedsięwzięcia niezbędne jest zaciągnięcie w roku 2019  pożyczki 

długoterminowej w kwocie 5.000.000 zł.  

 

Spłata pożyczki następowałaby w latach 2020-2028 wg następującego harmonogramu  

W roku 2020 kwota  500.000 zł  

W roku 2021 kwota  500.000 zł  

W roku 2022 kwota  500.000 zł  

W roku 2023  kwota 500.000 zł  

W roku 2024 kwota  500.000 zł  

W roku 2025 kwota  500.000 zł  

W roku 2026 kwota 500.000 zł  

W roku 2027 kwota 500.000 zł  

W roku 2028 kwota 1.000.000 zł  


