
UCHWAŁA NR XXXV/281/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/272/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 września 2022 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.:  „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych 
przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w gminie Pyzdry”. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. C oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje: 

§ 1. W §1 w ust. 1 uchwały nr XXXIII/272/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 września 2022 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.:  „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych przy 
stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w gminie Pyzdry” liczbę 438.800,00 zł (słownie: czterysta 
trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych zero groszy) zastępuje się liczbą 332.600,00 zł (słownie: trzysta 
trzydzieści dwa tysiące sześćset złotych zero groszy). W ust. 2 skreśla się 2022 i wpisuje 2023. 
W ust. 3 wyrażenie 2024--2030  zastępuje się wyrażeniem 2023-2029. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Pyzdrach 

 
 

Justyna Sosnowska 
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UZASADNIENIE 

Celem podjęcia uchwały jest zmiana okresu karencji spłaty pożyczki, który  nie może być dłuższy niż 12 
miesięcy od dnia  rzeczowego zakończenia przedsięwzięcia. Pożyczka będzie spłacana w latach 2023-2029, 
zaciągnięta będzie w roku 2023.  Obniżeniu uległa też kwota pożyczki gdyż zadanie zostanie wykonane za 
kwotę niższą od pierwotnie przewidzianej.  
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.                      
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