
UCHWAŁA NR III/23/06

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY

z dnia 28 grudnia 2006r.

zmieniająca uchwałę 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 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568,
z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441
i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337) oraz art.82 ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.
2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i
poz.1218 i Nr 187, poz.1381), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/245/06 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 13 czerwca 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu wprowadza się następujące zmiany:

1)      w §1 kwotę 381.000 zł zastępuje się kwotą 725.925 zł (słownie: siedemsetdwadzieścia
pięćtysięcydziewięćsetdwadzieściapięćzłotych) zaś inwestycje pn.: „Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ul. Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego,
Wryczy, Piastowska w ChełmŜy” zastępuje się inwestycją pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami, kanalizacji deszczowej w ulicach: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy,
Szydzika, Frelichowskiego, Górnej, Depczyńskiego, Malewskiego, Piastowskiej w ChełmŜy”, 

2)      §2 otrzymuje brzmienie: „Spłata poŜyczki nastąpi w ciągu sześciu lat, po rocznym okresie
karencji w spłacie kapitału, z dochodów własnych gminy - podatku od nieruchomości –
w następujących kwotach:

-          2007 rok                -   43.000 zł

-          2008 rok                - 172.000 zł

-          2009 rok                - 172.000 zł

-          2010 rok                - 172.000 zł

-          2011 rok                - 166.925 zł”,

3)      w §3 kwotę 381.000 zł zastępuje się kwotą 725.925 zł (słownie: siedemsetdwadzieścia
pięćtysięcydziewięćsetdwadzieściapięćzłotych). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                    Miejskiej

     Janusz Kalinowski

     



UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/23/06 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 28 grudnia

2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

        Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit. d ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej

właściwości rady gminy naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,

przekraczających zakres zwykłego zarządu, a dotyczących zaciągania długoterminowych

poŜyczek i kredytów. 

Zgodnie z art.82 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu

terytorialnego mogą zaciągać kredyty i poŜyczki oraz emitować papiery wartościowe

na finansowanie planowanego deficytu budŜetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Zgodnie z przyznaną pomocą finansową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w formie poŜyczki na realizację zadania

inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, kanalizacji deszczowej

w ulicach: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Frelichowskiego, Górnej,

Depczyńskiego, Malewskiego, Piastowskiej w ChełmŜy” w kwocie 725.925 zł przedkłada się

uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zwiększenie przyznanej kwoty poŜyczki spowodowane jest zwiększeniem zakresu robót

o ulice Szydzika, Frelichowskiego, Górna w ChełmŜy, jak równieŜ rozstrzygnięciem procedur

przetargowych w wyniku których ustalono rzeczywistą wartość zadania. 

Przedstawiona uchwała w §2 upowaŜnia Burmistrza Miasta do zawarcia stosownej umowy i jest

jednym z wymaganych warunków do zawarcia takiej umowy. 


