
 

    

Uchwała  Nr X/61/ 2007 

Rady Gminy w Krzemieniewie 

z dnia 6 grudnia  2007  roku 
 

w sprawie :  dokonania zmian w uchwale Nr XXIX/143/2006 w sprawie  zaciągania 

zobowiązań  

 

Na podstawie art.  18 ust. 2  pkt.9 lit. g i e oraz art. 58 ust.1  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr  142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami  )  

 

 

RADA   GMINY    KRZEMIENIEWO 

dokonuje zmian w uchwaleNr XXIX/143/2006 w sprawie zaciągania zobowiązań 

finansowych jak niżej:  

 

§ 1 

 

Paragraf 1   otrzymuje brzmienie  :  

 

1. Rada Gminy Krzemieniewo  postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego dotyczącego budowy Zakładu 

Zagospodarowania  Odpadów w Trzebanii poprzez wniesienie udziałów  do Miejskiego 

Zakładu Oczyszczania sp.zo.o. z siedziba w Lesznie  do kwoty 396.000,- zł 

( słownie:  trzystadziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych   ) na lata :  

- 2008 do kwoty 358.050,- zł  

- 2009 do kwoty 20.625,- zł , 

- 2010 do kwoty  10.725,- zł  

- 2011 do kwoty  6.600,- zł  

 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia  umowy o wspólfinansowanie inwestycji oraz 

zaciagnięcie zobowiązania wekslowego do wysokości 598.950,- zł.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo . 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

                                                   

 

 

 

                                                                    Przewodniczący 

                                                                  Rady Gminy Krzemieniewo 

 

                                                                    /-/dr inż. Stanisław Osięgłowski 

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały  NR X./61/2007 

     

 

Pierwotna uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę Gminy w dniu  

 06 kwietnia 2006 r Nr XXIX/143/2006 . 

 Następnie zmieniona została  w dniach 12 października 2006 roku uchwałą nr 

XXXIII/158/2006  i  w dniu 22 lutego 2007 uchwałą Nr V/19/2007  

 

Poniesione nakłady w latach oraz zmiany w stosunku do wcześniej obowiązującej uchwały 

przedstawia tabela:  

 

Lata     Uchwała z 12.10.2006 Uchwała z 22 lutego 2007  

2007     95.913,- zł        190.575,- zł  

2008    402.101,- zł        358.050,- zł  

2009      26.687,- zł         20.625,- zł  

2010       7.400,- zł        10.725,- zł  

2011       6.500,- zł          6.600,- zł  

   

 

W chwili obecnej uchwałą Rady Gminy proponuje się : 

 W § 1 ust.2  kwotę zobowiązania wekslowego  586.575,- zł  zastąpić  kwotą 598.950,- zł..   
Konieczność dokonania zmiany wynika z faktu zwrócenia gminie złożonego wcześniej 

weksla i złożenie nowego na wyższą kwotę.  

 

Na kwotę 586.575,- zł złożyły się  : 

1) weksel Nr 1 do kwoty 247.502,14 zł  
2) weksel Nr 2  do kwot  339.072,86 zł  
 

Weksel Nr 2 zwrócono gminie  i MZO poprosił o złożenie nowego weksla na kwotę 

351.447,86 zł .  

 

Wobec powyższego zobowiązanie wekslowe przedstawia się następująco: 

1) weksel nr 1 do kwoty  247.502,14 zł  
2) weksel nr 2 do kwoty  351.447,86 zł  
 

Złożone poręczenia wekslowe gminy wynikają z konta pozabilansowego 993.  

 

 

 

 


