
UCHWAŁA NR II/9/14               

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 11 grudnia 2014 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 oraz art. 58 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379  

i 1072), art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) 

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; 



7) uchwałą Nr XIX/133/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2012 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym na finansowanie zadań inwestycyjnych, 

8) uchwałą Nr XXXII/233/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym na finansowanie zadań inwestycyjnych, 

w § 1 wprowadza się następujące zmiany:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy z możliwością finansowania  

i refinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na 

kwotę 4.647.665,67 zł (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy).”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji miasta w latach 2010 – 2014                           

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: 1.162.117,36 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto 

siedemnaście złotych trzydzieści sześć groszy).” 

            

   § 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 II/9/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. 

 

 Zmiana uchwały wynika z zakończonego finansowego rozliczenia inwestycji pn.: 

„Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim 

będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce 

i rekreacji; etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej” oraz „Remonty 

i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”. 

Środki zaciągniętego kredytu ostatecznie ukształtowały się na poziomie 4 647 665,67 zł, 

z wydatkowaniem na poszczególne zadania inwestycyjne: 

1. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze 

Chełmżyńskim od ulicy Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I”  -  2 226 123,12 zł, 

2. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” – 

560 791,14 zł, 

3. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy  Jeziorze 

Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej 

wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury 

wypoczynkowej” – 814 375,26 zł,   

4. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze 

Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej 

wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej” – 

247 500,69 zł,    

5. „Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - budowa ul. Kościuszki w Chełmży 

na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy 

śródmiejskiej  Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od 

ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej” – 670 934,05 zł,  

6. Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum 

w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli."  Remonty 

i termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie miasta Chełmży” – 127 941,41 zł. 

 

 


