
UCHWAŁA NR XVIII/107/08 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 29 maja 2008 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                            
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 82 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, 
poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217          
i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, 
Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Zaciąga się poŜyczkę w wysokości 63.400 zł (słownie: sześćdziesiąttrzytysiące 

czterystazłotych) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Toruniu na inwestycję pn.: „Modernizacja Targowiska Miejskiego w ChełmŜy – budowa 

odwodnienia”.   

 

§ 2. Ustala się, iŜ spłata poŜyczki nastąpi w ciągu trzech lat, po rocznym okresie karencji 

w spłacie kapitału, z dochodów własnych gminy - podatku od nieruchomości -                              

w następujących kwotach: 

- 2009 rok   - 10.500 zł, 
- 2010 rok   - 21.200 zł, 
- 2011 rok   - 21.200 zł, 
-     2012 rok  - 10.500 zł. 

 

§ 3. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta ChełmŜy do ustanowienia zabezpieczenia spłaty 

poŜyczki w formie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 63.400,00 zł 

(słownie: sześćdziesiąttrzytysiąceczterystazłotych) jako zabezpieczenie terminowych spłat rat 

poŜyczki wraz z odsetkami. 

 

§ 4. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta ChełmŜy do zawarcia w imieniu gminy miasta 

ChełmŜy umowy poŜyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu. 



 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej 

 
 

 Janusz Kalinowski 
 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr XVIII/107/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 maja 2008 roku       

w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska           

i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

 

Zgodnie z art.82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 

publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i poŜyczki oraz 

emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budŜetu jednostki 

samorządu terytorialnego. Suma zaciągniętych kredytów i poŜyczek nie moŜe przekroczyć 

kwoty określonej w uchwale budŜetowej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku 

ubiegania się przez jednostkę samorządu terytorialnego o udzielenie kredytu lub poŜyczki 

organ wykonawczy tej jednostki jest obowiązany uzyskać opinię regionalnej izby 

obrachunkowej o moŜliwości spłaty kredytu lub poŜyczki.  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie 

z pismem WF/DUK/1090/08 i uchwałą Rady Nadzorczej Nr 31/08 z dnia 20.03.2008 roku 

przyznał promesę na udzielnie poŜyczki w wysokości 63.400,00 zł na przedsięwzięcie pn.: 

„Modernizacja Targowiska Miejskiego w ChełmŜy – budowa odwodnienia”. Niniejsza 

promesa jest waŜna do 30 czerwca 2008 roku.  

Niniejsza promesa traci waŜność w przypadku: 

1. zawarcia umowy poŜyczki, 

2. złoŜenia oświadczenia o rezygnacji z dofinansowania objętego promesą, 

3. nieprzedłuŜenia w okresie waŜności promesy wymaganych do zatwierdzenia 

dofinansowania dokumentów, 

4. braku moŜliwości udzielenia dofinansowania w świetle przepisów regulujących 

udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zastrzega sobie 

moŜliwość odwołania niniejszej promesy lub jej modyfikacji w przypadku: 

1. istotnej zmiany zakresu rzeczowego zadania, 

2. pogorszenia sytuacji finansowej wnioskodawcy, 

3. ograniczenia moŜliwości finansowych WFOŚ i GW, 

4. niespełnienia innych wymogów określonych w „Zasadach udzielenia pomocy 

finansowej ze środków WFOŚ i GW w Toruniu”. 

W związku z powyŜszym podejmuje się stosowną uchwałę. 
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