
UCHWAŁA NR XLI /513/2017  
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

 z dnia  27 lipca  2017 r. 
 

w sprawie zaciągnięcia  pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu 

 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwala się, 
co następuje: 
 
§ 1.  Postanawia się w 2017 roku zaciągnąć  pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu  z przeznaczeniem  na realizację 
przedsięwzięcia pod nazwą: „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej” /zakup poduszek wysokociśnieniowych i zakup aparatów 
powietrznych z maskami oddechowymi/ do kwoty 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć 
tysięcy złotych). 

         
§ 2.1. Spłata kapitału pożyczki następować będzie z dochodów własnych Miasta Kalisza.  

2. Zapłata odsetek od zaciągniętej pożyczki następować będzie z dochodów własnych   
     Miasta Kalisza. 

    
§ 3. Prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel in blanco. 
 
§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
 
               Przewodniczący 

Rady Miejskiej Kalisza 
                      /…/ 
                        Andrzej Plichta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XLI/513/2017 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
z dnia 27 lipca 2017 r. 

 
 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu 

 
Uwzględniając wniosek Miasta Kalisza, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przydzielił wstępnie pożyczkę na realizację  
przedsięwzięcia pn: „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej” /zakup poduszek wysokociśnieniowych i zakup aparatów powietrznych z maskami 
oddechowymi/. Podpisanie umowy pożyczki może nastąpić po zaakceptowaniu przez 
WFOŚiGW w Poznaniu wymaganych dokumentów oraz przedłożeniu stosownej uchwały 
Rady Miejskiej Kalisza, wyrażającej zgodę na zaciągnięcie przez Miasto Kalisz niniejszej 
pożyczki. 
Pożyczka może być udzielona na następujących warunkach: 

1. Oprocentowanie pożyczki w wysokości  0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku 
rocznym, liczonym od nie spłaconych kwot kapitału, lecz nie mniej niż 2,8%. 

2. Okres karencji spłaty rat kapitałowych – nie dłuższy niż 1 rok od daty zakończenia 
przedsięwzięcia określonej  w umowie pożyczki, 

3. Maksymalny okres spłaty pożyczki  - do 15 lat, 
4. Spłata pożyczki  - w ratach kwartalnych, 
5. Możliwość umorzenia pożyczki do wysokości 40 % . 

 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), do wyłącznej kompetencji rady gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego 
zarządu dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów. 
 
W związku  z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest  w pełni uzasadnione. 
 
 
 

          Prezydent 
      Miasta Kalisza 

   /…/ 
Grzegorz Sapiński  


