
UCHWAŁA NR IX/56/11               

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 1 września 2011 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki płatniczej w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

 

      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, 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 i Nr 117, poz. 679) oraz art. 89  

ust. 1 pkt 2 i 4 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. W uchwale Nr XXXIV/219/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 11 grudnia 2009 r.  

w sprawie zaciągnięcia poŜyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Toruniu zmienionej uchwałami Nr XXXVI/249/10 Rady Miejskiej 

ChełmŜy z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki 

płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Nr 

IV/16/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia poŜyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu, Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 16 czerwca 2011 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 1: 

    a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Zaciąga się poŜyczkę płatniczą w kwocie 1.071.167,08 zł (słownie: jeden milion 

siedemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych osiem groszy)  



z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na 

inwestycję pn.: „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta 

ChełmŜy” na zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięcia.”,  

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

    „2) w roku 2011: 344.602,39 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćset dwa 

złote trzydzieści dziewięć groszy).";  

2) § 3 otrzymuje brzmienie:  

"§ 3. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta ChełmŜy do ustanowienia zabezpieczenia spłaty 

poŜyczki w formie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 1.071.167,08 zł 

(słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych osiem 

groszy) jako zabezpieczenie terminowych spłat rat poŜyczki wraz z odsetkami.".  

 

 § 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 IX/56/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 1 września 2011 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

 

 Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i poŜyczki oraz 

emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budŜetu jednostki 

samorządu terytorialnego oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków 

pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej. Suma zaciągniętych kredytów i poŜyczek nie moŜe 

przekroczyć kwoty określonej w uchwale budŜetowej jednostki samorządu terytorialnego. 

W przypadku ubiegania się przez jednostkę samorządu terytorialnego o udzielenie kredytu lub 

poŜyczki organ wykonawczy tej jednostki jest obowiązany uzyskać opinię regionalnej izby 

obrachunkowej o moŜliwości spłaty kredytu lub poŜyczki. .…………………………………  

 WyŜej wymieniona uchwała zmniejsza kwotę poŜyczki płatniczej z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z kwoty 1.726.564,69 zł do 

kwoty 1.071.167,08 zł w związku z podpisaniem w dniu 10 maja 2011 r. Aneksu nr 2 do 

Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-050/08-00 z dnia 10.06.2009 r. realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W roku 2011 planuje się, Ŝe 

poŜyczka zostanie wykorzystana do 344.602,39 zł.…… 

 

………………………………..  

 

 


