
UCHWAŁA NR VI/30/11               

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 16 marca 2011 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.714.923,00 zł. 

 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c 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, 

Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz 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) 

uchwala się, co następuje: 

 

     § 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 2.714.923,00 zł (słownie: dwa miliony 

siedemset czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote zero groszy)  

z przeznaczeniem na: 

1) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu związanego z realizacją zadań 

inwestycyjnych ujętych w budŜecie Miasta ChełmŜy na 2011 rok, w wysokości  

943.702,95 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset dwa złote 

dziewięćdziesiąt pięć groszy); 

2) spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek 

długoterminowych w kwocie 1.771.220,05 zł (słownie: jeden milion siedemset 

siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia złotych pięć groszy).  

 

     § 2. Dopuszcza się refundację poniesionych wydatków w przypadku, gdy wydatkowanie 

środków na zadania inwestycyjne nastąpiło przed podpisaniem umowy z wybranym bankiem. 

    

     § 3. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco. 

 



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

zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w związku z jej zabezpieczeniem.  

 

     § 5. 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 oraz wpływów ze sprzedaŜy mienia komunalnego. 

 

     § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

     § 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

   

 

  Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
 
 

                 Janusz Kalinowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr VI/30/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.714.923,00 zł. 

 

Przedstawia się uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 

2.714.923,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia 

trzy złote zero groszy), który przeznacza się na: 

1) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu związanego z realizacją zadań 

inwestycyjnych ujętych na 2011 rok w wysokości 943.702,95 zł (słownie: dziewięćset 

czterdzieści trzy tysiące siedemset dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy); 

2) spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek 

długoterminowych w kwocie 1.771.220,05 zł (słownie: jeden milion siedemset 

siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia złotych pięć groszy).  

Kredyt obejmuje zadania inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 5 „Plan finansowy 

inwestycji na 2011 rok gminy miasta ChełmŜy” do uchwały Nr V/23/11 Rady Miejskiej 

ChełmŜy z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budŜetu miasta na 2011 r. i byłby spłacany 

w okresie ośmiu lat z rocznym okresem karencji w miesięcznych ratach malejących. 

Kwota kredytu długoterminowego, który ma być zaciągnięty przez gminę jest ujęty w ogólnej 

wielkości zadłuŜenia i Wieloletniej Prognozie Finansowej. 


