
ZARZĄDZENIE NR 75/FK/18 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 17 maja 2018 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

   

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 

oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/204/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w 

sprawie budżetu miasta na 2018 rok zarządza się, co następuje: 

      

§ 1. Zaciąga się w 2018 roku pożyczkę w wysokości 390.000,00 zł (słownie: trzysta 

dziewięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Toruniu na inwestycję pn.: „Upowszechnianie wykorzystania 

Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach 

mieszkalnych”.  

 

§ 2. Umowa w sprawie zaciągnięcia pożyczki zostanie zawarta na okres 10 lat, tj. do 2028 

roku z uwzględnieniem 36 – miesięcznej karencji.  

 

§ 3. Spłata pożyczki oraz odsetek następować będzie z dochodów własnych pochodzących z 

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku 

gminy miasta Chełmży oraz z przychodów osiąganych w poszczególnych latach trwania umowy 

pożyczki. 

 

§ 4. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 



UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 75/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery 

wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale 

budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku ubiegania się przez jednostkę 

samorządu terytorialnego o udzielenie kredytu lub pożyczki organ wykonawczy tej jednostki jest 

obowiązany uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub 

pożyczki.  

Burmistrz Miasta Chełmży, zgodnie z upoważnieniem udzielonym w uchwale Nr 

XXVIII/204/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 

2018 rok, realizując zapisy uchwały budżetowej, w której jako źródło sfinansowania 

zaplanowanego deficytu budżetowego wskazano m.in. kredyty i pożyczki długoterminowe, 

winien podjąć stosowne zarządzenie. Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu umożliwia realizację tegorocznych 

założeń budżetowych.     

W budżecie gminy miasta Chełmży na 2018 rok zaplanowano realizację zadań 

inwestycyjnych, które będą finansowane z udziałem środków finansowych pochodzących  

z pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu, w tym m.in. na „Upowszechnianie wykorzystania 

Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach 

mieszkalnych”. Kwota 390.000,00 zł ujęta jest w zaplanowanym deficycie budżetu miasta na 

2018 rok. 

W świetle powyższego przedstawiam niniejsze zarządzenie. 

 

 


