
UCHWAŁA  NR  XIX/343/04
Rady Miasta Szczecina
z dnia 29 marca 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań objętych 
Master Planem gospodarki wodno-ściekowej Miasta Szczecina

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568), w związku z art.51 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 
594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611) oraz § 1 pkt.1 lit.a Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 28 września 1999r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń 
dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu 
terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu 
Państwa (Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 905 ze zm. z 2000 r. Nr 62, poz.724); Rada Miasta 
Szczecina uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/739/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 października 2000 r. 
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań objętych Master Planem gospodarki 
wodno-ściekowej Miasta Szczecina, wprowadza się następujące zmiany:

1. W tytule Uchwały po słowach „Miasta Szczecina” dopisuje się: „oraz innych zadań 
inwestycyjnych”.

2. § 1 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Postanawia zaciągnąć kredyt nominowany w walucie EURO do wysokości 
20.000.000,00 (lub równowartość w PLN) w Europejskim Banku Inwestycyjnym z 
siedzibą w Luksemburgu.”

3. § 1 pkt.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kredyt, o którym mowa w pkt.1 przeznacza się na sfinansowanie zadań w ramach 
Master Planu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Szczecina objętych 
współfinansowaniem z funduszu pomocowego ISPA oraz innych zadań inwestycyjnych.”

4. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Udziela się Prezydentowi Miasta Szczecina pełnomocnictwa do:
1. Podpisywania aneksów do zawartego w styczniu 2001r. kontraktu finansowego 

między EBI a Miastem Szczecin.
2. Ustanowienia zabezpieczeń powyższego kredytu w formie akceptowanej przez bank 

oraz w wysokości przez niego wymaganej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra


