
UCHWAŁA NR XXIX/187/09 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 18 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł. 

 
      Na podstawie 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 
i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 
i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, 
Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, 
poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 72, poz. 619), uchwala się, 
co następuje: 
 
     § 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony 

złotych zero groszy) na finansowanie planowanego deficytu budŜetu gminy miasta ChełmŜa.  

 

     § 2. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco. 

 

     § 3. Udziela się Burmistrzowi Miasta pełnomocnictwa do zawarcia umowy kredytu oraz 

zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w związku z jej zabezpieczeniem.  

 

     § 4. Spłata kredytu nastąpi w ciągu ośmiu lat od momentu podpisania umowy z rocznym 

okresem karencji w spłacie kapitału, z dochodów własnych gminy, tj. z podatku 

od nieruchomości. 

 

     § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

     § 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Rady  
Miejskiej 
 
 

        Janusz Kalinowski



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr XXIX/187/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 18 czerwca 2009 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł. 

 

Przedstawia się uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 

3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych zero groszy), który przeznacza się na 

finansowanie planowanego deficytu budŜetu gminy miasta ChełmŜy.  

Kredyt byłby spłacany w okresie ośmiu lat z rocznym okresem karencji.  

Zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty 

w danym roku budŜetowym rat kredytów i poŜyczek wraz z naleŜnymi odsetkami od tych 

kredytów i poŜyczek, nie moŜe przekroczyć 15% planowanych na dany rok budŜetowy 

dochodów gminy. W naszym przypadku obciąŜenie kredytowe przy zaplanowanych 

kredytach i poŜyczkach na rok bieŜący przedstawia załącznik do niniejszej uchwały 

(załącznik nr 9 do uchwały Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 

2008r. w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok). Kwota graniczna (15%) nie jest przekroczona.  

W związku z ogłaszanymi i rozstrzygniętymi przetargami na zadania inwestycyjne, których 

realizacja zaplanowana została w budŜecie na 2009 rok kredyty i poŜyczki krajowe zostały 

zaplanowane w wysokości 12.425.053,00 zł, z czego 9.035.953,00 zł to promesy na poŜyczki 

udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

Pozostaje nam kwota 3.389.100,00 zł z czego 3.000.000,00 zł planujemy przeznaczyć na 

zaciągnięcie kredytu długoterminowego.  

Następnym progiem, którego nie wolno przekraczać jest art. 170 ustawy o finansach 

publicznych, tj. łączna kwota długu jednostki na koniec roku budŜetowego nie moŜe 

przekraczać 60% dochodów tej jednostki w tym roku budŜetowym. 

Z przedłoŜonego załącznika do uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł wynika, Ŝe zaciągając wnioskowany 

kredyt miasto ChełmŜa nie przekroczy limitu zadłuŜenia i spłaty rat i kredytów przypadający 

do spłaty w danym roku. 


