
UCHWAŁA NR XIV/122/20 
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę 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, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 568) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr 

XI/98/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok (Dz. Urz. 

Woj. - Kuj. z 2019 r. poz.7570) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale 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 
§ 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Pożyczka zaciągana będzie w następujących transzach: 

1) w roku 2019: 2.723.304,60 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta 
cztery złote sześćdziesiąt groszy); 

2) w roku 2020: 4.776.695,40 zł (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy 
sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Janusz Kalinowski 
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/122/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.

Zmiana uchwały związana jest z uruchomieniem transz kredytu w poszczególnych latach, w kwotach
innych niż pierwotnie zaplanowano. W zaciągniętej w 2019 r. pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P) na
dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na
terenie miasta Chełmży” zmieniają się kwoty zaplanowanych transz, tj. w 2019 r. zmniejsza się
zaplanowaną kwotę 3.732.329,81 do otrzymanej 2.723.304,60 (jest to kwota poniesionych wydatków)
natomiast w 2020 roku zwiększa się zaplanowaną kwotę transzy z 3.767.670,19 do kwoty 4.776.695,40
czyli o 1.009.025,21, która jest różnicą planowanych transz w powyższych latach.

Pozostałe parametry pozostają bez zmian, tj. kwota pożyczki wynosi 7.500.000,00, umowa zawarta
została na okres 15 lat, tj. do 2034 roku a okres karencji w spłacie kredytu wynosi 12 miesięcy.

W związku z powyższym podejmuje się stosowną uchwałę.
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