
UCHWAŁA NR XIX/133/12               

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 27 września 2012 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim 

Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. 

 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 

679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 

89 ust.1 pkt 2, art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 

1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), uchwala się, co następuje: 

 

      § 1. W uchwale Nr XXXVIII/266/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na 

finansowanie zadań inwestycyjnych zmienionej: 

1) uchwałą Nr XL/282/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym na finansowanie zadań inwestycyjnych; 

2) uchwałą Nr VI/31/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym na finansowanie zadań inwestycyjnych; 

3) uchwałą Nr VII/41/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym na finansowanie zadań inwestycyjnych; 



4) uchwałą Nr XII/81/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym na finansowanie zadań inwestycyjnych; 

5) uchwałą Nr XIII/95/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym na finansowanie zadań inwestycyjnych, 

6) uchwałą Nr XVIII/125/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2012 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym na finansowanie zadań inwestycyjnych, 

w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji miasta w latach 2010 – 2013 w 

następujących transzach: 

1) w roku 2010: 715.159,54 zł (słownie: siedemset piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt 

dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze); 

2) w roku 2011: 2.161.779,87 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy 

siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy); 

3) w roku 2012: 608.608,90 zł (słownie: sześćset osiem tysięcy sześćset osiem złotych 

dziewięćdziesiąt groszy); 

4) w roku 2013: 4.729.611,23 zł (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia dziewięć 

tysięcy sześćset jedenaście złotych dwadzieścia trzy grosze).” 

       

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

    Przewodniczący Rady  
  Miejskiej 
 
  

                   Janusz Kalinowski 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr XIX/133/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2012 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim 

Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. 

 

 Zmiana uchwały związana jest uruchomieniem transz kredytu w poszczególnych 

latach, w kwotach innych niż pierwotnie zaplanowano. Spowodowane jest to zmianą  terminu 

podpisania umowy i realizacji zadania pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa o 

infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych 

miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji; etap I – rozbudowa infrastruktury 

wypoczynkowej”. Środki z kredytu EBI na powyższe zadanie będą uruchamiane w 2013 r. a 

nie jak pierwotnie zaplanowano w latach 2012-2013. W związku z powyższym zmniejszono 

kwotę kredytu na 2012 rok o 74.334,37, co jest związane ze zwiększeniem transz 

kredytowych w 2013 r. W rozbiciu na lata transze przedstawiają się następująco: 

- 2010 rok: 715.159,54 zł, 

- 2011 rok: 2.161.779,87 zł, 

- 2012 rok: 608.608,90 zł, 

- 2013 rok: 4.729.611,23 zł. 


