
UCHWAŁA NR XL/282/10               

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim 

Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. 

 
      Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2, art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 18 

ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 

Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 

r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) uchwala się, 

co następuje: 

 

      § 1. W uchwale Nr XXXVIII/266/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań 

inwestycyjnych § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1.1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy z moŜliwością finansowania  

i refinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na 

kwotę 9.200.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych zero groszy).”.

  

   § 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 XL/282/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 czerwca 2010 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim 

Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. 

 

Przedstawia się uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 

9.200.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych zero groszy), który 

przeznacza się na finansowanie planowanego deficytu budŜetu gminy miasta ChełmŜy.  

Kredyt byłby spłacany w okresie piętnastu lat z pięcioletnim okresem karencji  

w miesięcznych ratach malejących. 

Artykuł 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, 

iŜ jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i poŜyczki oraz emitować 

papiery wartościowe na pokrycie planowanego deficytu budŜetowego.  

PowyŜsza uchwała dotyczy zmiany zapisu § 1.1., który otrzymuje brzmienie: „Postanawia się 

zaciągnąć kredyt długoterminowy z moŜliwością finansowania i refinansowania zadań 

inwestycyjnych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 9.200.000,00 zł 

(słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych zero groszy).”.  


