
UCHWAŁA NR VI/47/19
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) 

oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu 

miasta na 2019 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaciąga się pożyczkę w wysokości 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych 
zero groszy) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na inwestycję 
pn.: „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”. 

§ 2. Pożyczka zaciągana będzie w następujących transzach:

1) w roku 2019: 3.732.329,81 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia 
dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy);

2) w roku 2020: 3.767.670,19 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset 
siedemdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy).

§ 3. Umowa w sprawie zaciągnięcia pożyczki zostanie zawarta na okres 15 lat, tj. do 2034 roku 
z uwzględnieniem 12 – miesięcznej karencji. 

§ 4. 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.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chełmży do ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki w formie 
weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset 
tysięcy złotych zero groszy) jako zabezpieczenie terminowych spłat rat pożyczki wraz z odsetkami.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chełmży do zawarcia w imieniu gminy miasta Chełmży umowy 
pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIV/252/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kalinowski
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Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/47/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

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.

W planowanej do zaciągnięcia w 2019 r. pożyczce z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Rozbudowa
i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” zmniejsza się planowaną
kwotę pożyczki do kwoty 7.500.000,00. Jednocześnie w związku ze zmianą daty uruchomienia pożyczki
planowanej do zaciągnięcia w 2019 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (wypłacanej w dwóch transzach - 2019 roku i 2020 roku), wydłuża się okres spłaty pożyczki do
2034 r. i okres karencji do 12 miesięcy.

Traci moc uchwała Nr XXXIV/252/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.

W związku z powyższym podejmuje się stosowną uchwałę.
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