
Uchwała Nr ..............
Rady Miejskiej Kalisza

z dnia ......................

w  sprawie  zaciągnięcia  w  latach  2007-  2008  pożyczki  w  Narodowym  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego  
i ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki. 

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 9 lit.  „c” i  art.  58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym  (Dz.  U.  z   2001 r.  Nr 142,  poz.  1591 z  późn.  zm.)  oraz  art.  82 ust.  1  pkt  2  ustawy  
z  dnia  30  czerwca  2005  r.  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  249,  poz.  2104  
z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zaciąga  się  pożyczkę  w  Narodowym  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  
w Warszawie na realizację Projektu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa systemu odprowadzania 
ścieków  w  Kaliszu”  współfinansowanego  z  Funduszu  Spójności  Unii  Europejskiej  na  podstawie 
Decyzji nr C(2004) 5133 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 14.12.2004 roku w wysokości nie 
przekraczającej  kwoty  20.379.780  zł.  Pożyczka  uruchamiana  będzie  w  następujących 
wysokościach:
      1/    w  2007  roku  - w wysokości nie przekraczającej kwoty  10 028 623 zł,

2/    w  2008  roku  - w wysokości nie przekraczającej kwoty  10 351 157 zł.

§ 2.

Ustala się zabezpieczenie spłaty pożyczki, o której mowa § 1, w formie wystawienia weksla własnego 
in blanco opatrzonego klauzulą „bez protestu”.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Kalisza do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w myśl 
art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 
poz. 296 z późn. zm.) do wysokości sumy kwot zabezpieczających spłatę zaciągniętej pożyczki.

§ 4.

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2009 – 2013.

§ 5.

Pożyczka zostanie spłacona z dochodów własnych Kalisza - Miasta na prawach powiatu.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
Do uchwały Nr …..……… Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia ………..………..

w  sprawie  zaciągnięcia  w  latach  2007-  2008  pożyczki  w  Narodowym  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  w Warszawie  na dofinansowanie  projektu inwestycyjnego
i ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki. 

Uchwałą Nr LI/747/2006 z dnia 26 października  2006r.  Rada Miejska Kalisza wyraziła  zgodę na 
zaciągnięcie  zobowiązań  na  sfinansowanie  kosztów realizacji  inwestycji  pod  nazwą „Przebudowa 
systemu odprowadzania  ścieków w Kaliszu”  w wysokości  80.000.000  zł  i  ujęcie  ich  w budżecie 
Kalisza  w  latach  2007,  2008,  2009.  Spłata  zobowiązań  nastąpi  z  pożyczki  inwestycyjnej
z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  pożyczki  z  Wojewódzkiego 
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Poznaniu,  dochodów  własnych  Miasta 
Kalisza oraz środków Funduszu Spójności. 

Uwzględniając wniosek Miasta Kalisza w dniu 17.04.2007r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podjął uchwałę o udzieleniu dofinansowania na w/w 
przedsięwzięcie w formie pożyczki w kwocie nie przekraczającej 20.379.780 zł, lecz nie większej niż 
równowartość 5.266.773 euro. Podpisanie umowy pożyczki może nastąpić po zaakceptowaniu przez 
NFOŚiGW  wszystkich  wymaganych  dokumentów  oraz  przedłożeniu  stosownej  uchwały  Rady 
Miejskiej Kalisza, wyrażającej  zgodę na zaciągnięcie przez Miasto Kalisz niniejszej pożyczki  oraz 
ustanowienie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków pożyczki. 

Pożyczka zostanie udzielona na następujących warunkach:
- możliwość rozliczenia kosztów poniesionych po dniu podjęcia uchwały Zarządu Narodowego 

Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  o  dofinansowaniu,
 tj. od dnia 18.04.2007r.,

- karencja w spłacie pożyczki: do dnia 30.03.2009r.,
- okres spłaty: od 31.03.2009r. do 20.12.2013r.,
- oprocentowanie: 0,8 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3,2%
- zabezpieczenie pożyczki:

1) weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową,
2) oświadczenie sporządzone w formie aktu notarialnego o poddaniu się rygorowi egzekucji 

w myśl art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c., z klauzulą wykonalności do dnia 30.06.2014r. 


