
UCHWAŁA NR XII/85/11 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poŜyczek i kredytów krótkoterminowych 

na rok 2012. 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, z 2010 r. Nr 

28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 

117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, 

poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 

257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz.1183), uchwala się, co następuje:  

 

     § 1. Ustala się maksymalną wysokość poŜyczek i kredytów krótkoterminowych 

zaciąganych przez Burmistrza Miasta ChełmŜy na pokrycie występującego w ciągu roku 2012 

niedoboru budŜetowego na kwotę 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset 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 XII/85/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie 

ustalenia maksymalnej wysokości poŜyczek i kredytów krótkoterminowych na rok 2012. 

 

W związku z przygotowanym projektem budŜetu, który zrównowaŜony jest kredytem 

i aby poprawić płynność finansową gminy miasta ChełmŜy, proponuje się zaciągnięcie 

kredytu krótkoterminowego – w rachunku bieŜącym gminy miasta ChełmŜy do kwoty 

3.500.000,00 zł. 

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 ustalenia maksymalnej wysokości poŜyczek 

i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budŜetowym.  

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu 

terytorialnego mogą zaciągać kredyty i poŜyczki oraz emitować papiery wartościowe 

na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budŜetu jednostki samorządu 

terytorialnego.  

Zaciągnięte kredyty i poŜyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem 

na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru, podlegają spłacie lub wykupowi w tym 

samym roku, w którym zostały zaciągnięte. 

   

 


