
UCHWAŁA NR L/232/2017
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875, poz. 2232) i art 411 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1888, poz. 1999) uchwala się, co następuje:

§ 1. Kwotę 33 671,00 zł ( słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100 ) 
pozostającą do dyspozycji Gminy Nieborów z tytułu umorzenia części pożyczki wynikającej z umowy nr 
552/OA/P/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Nieborów a Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zaciągniętej na dofinansowanie zadania 
„Termomodernizacja budynku komunalnego, mieszkalnego w Bełchowie ul. Przemysłowa 14, gm. Nieborów”, 
przeznacza się na zadanie inwestycyjne o charakterze proekologicznym tj, „Docieplenie budynku mieszkalnego 
przy al. Legionów Polskich 92 w Nieborowie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kozioł
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UZASADNIENIE

Wójt Gminy Nieborów pismem ZI.410.1985.2016.14491 z dnia 30.11.2017 r. został
poinformowany, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi umorzył Gminie Nieborów z dniem 29.11.2017 r. kwotę 33 671,00 zł (słownie: trzydzieści
trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100), tj. 50% zaciągniętej pożyczki na
realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego, mieszkalnego
w Bełchowie ul. Przemysłowa 14, gm. Nieborów” (umowa nr 552/OA/P/2016 z dnia 3 listopada
2016 r.).
Powyższa kwota powinna być wykorzystana na przedsięwzięcie proekologiczne.

We wniosku o umorzenie pożyczki Gmina Nieborów wskazała, że środki finansowe uzyskane
w wyniku umorzenia kwoty pożyczki przeznaczy na przedsięwzięcie realizowane w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. „Docieplenie budynku mieszkalnego przy
Al. Legionów Polskich 92 w Nieborowie”.

Biorąc pod uwagę powyższe niniejszą uchwałę należy uznać za konieczną i uzasadnioną.
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