
UCHWAŁA NR LV/766/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 559 ze zm.), art. 400a ust.1 pkt. 21 oraz  art.403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska  (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1973) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 154 000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) 
uzyskane z tytułu umorzonej pożyczki nr 127/U/400/219/2021 z dnia 26.10.2012 r. zaciągniętej w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania proekologicznego pn.: 
„Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, 
olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego, pompa ciepła)”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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UZASADNIENIE 

 
 Uchwała dotyczy przeznaczenia przez Radę Miasta Kalisza środków finansowych w wysokości 
154 000,00 zł. 
 
  Na podstawie zawiadomienia z dnia 13.04.2022 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu WFOS-II-DMU-KW/400/219/2012  Miasto Kalisz 
uzyskało częściowe tj. 20% umorzenie pożyczki nr 127/U/400/219/2021 z dnia 26.10.2012 r. 
zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na 
zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków 
Kolonia”.    
W wyniku umorzenia kwota 154 000,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) przeznaczona 
zostaje na realizację celu proekologicznego. 
 
Skierowanie przedmiotowej kwoty na zadanie pn.: Dofinansowanie kosztów zmiany systemu 
ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu 
ciepłowniczego, pompa ciepła), czyli na wymianę pieców tzw. starych „kopciuchów” na nowe 
źródła ogrzewania i urządzenia grzewcze,  jest wyrazem uwzględnienia najważniejszych celów dla 
zdrowia i życia mieszkańców Miasta Kalisza. Dbałość o poprawę jakości powietrza jest jednym z 
głównych zadań gminy.   
 
W świetle powyższego, przyjęcie przedkładanej uchwały jest uzasadnione. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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