
UCHWAŁA NR XVI/109/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/438/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014r.   
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zmienionej uchwałą Nr LXXIV/547/14 Rady Miasta Kościerzyna 
z dnia 29 października 2014r., Nr VII/25/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015r i Nr 

X/53/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna 
na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 1 ust. 1 i ust. 2 w sposób następujący:

1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki do wysokości  1.746.494 zł (słownie: jeden milion 
siedemset czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery zł 00/100) z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn.„KAWKA w Kościerzynie. 
Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków”

2. Pożyczka zostanie uruchomiona w ratach:

1) w 2015 roku do kwoty 857.756 zł,

2) w 2016 roku do kwoty 888.738 zł.

§ 2. Zmienia się treść §2 w sposób następujący:  „spłata pożyczki następować będzie z dochodów 
własnych Gminy Miejskiej Kościerzyna w latach 2016-2018 tj. z podatku od nieruchomości.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

Teresa Preis
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w zakresie realizacji programu „KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej

emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków” (zmniejszenie zakresu i zmiana terminów

realizacji) proponuje się podjąć niniejszą uchwałę.
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