
ZARZĄDZENIE NR 87/FK/18 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 8 czerwca 2018 r. 

 

zmieniające zarządzenie 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 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) 

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. W zarządzeniu Nr 74/FK/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Zaciąga się w 2018 roku pożyczkę w wysokości 445.400,00 zł (słownie: czterysta 

czterdzieści pięć tysięcy czterysta złotych zero groszy) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na następujące inwestycje: 

1) „Remont i modernizacja wieży ciśnień” w kwocie 413.600,00 zł (słownie: czterysta 

trzynaście tysięcy sześćset złotych zero groszy); 

2) „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej 

(przedłużenie o około 50,00 mb)” w kwocie 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 

złotych zero groszy); 

3) „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej 

(przedłużenie o około 50,00 mb)” w kwocie 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 

złotych zero groszy); 

4) „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 40,00 mb)”  

w kwocie 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych zero groszy); 

5) „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicach 

Wypoczynkowej i Pogodnej (przedłużenie o około 65 mb)” w kwocie 9.000,00 zł 

(słownie:  dziewięć tysięcy złotych zero groszy). 

 



§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 



UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 87/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2018 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

 

Zmienia się kwotę zaciągnięcia w 2018 roku, długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na 445.400,00 zł.  

Spowodowane jest to zwiększeniem o 53.600,00 zł pożyczki dotyczącej inwestycji pn. „Remont  

i modernizacja wieży ciśnień”, które jest następstwem wykonania dodatkowych prac 

remontowych tej inwestycji. 

Kwota 445.400,00 zł ujęta jest w zaplanowanym deficycie budżetu miasta na 2018 rok. 

W świetle powyższego przedstawiam niniejsze zarządzenie. 


