
Uchwała Nr XLI/868/01
Rady Miasta Szczecina
z dnia 18 czerwca 2001 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania budowy pompowni ścieków Górny Brzeg 
objętego programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, 
współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskiej ISPA.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 1996 roku Dz.U. Nr 13 poz. 74; zmiany: Dz.U. Nr 58 poz. 261, Dz.U. Nr 106 poz. 496, 
Dz.U. Nr 132 poz. 622, 1997: Dz.U. Nr 9 poz. 43, Dz.U. Nr 123 poz. 775, Dz.U. Nr 107 poz. 686, 
Dz.U. 113 poz. 734, Dz.U. 106 poz. 679, 1998: Dz.U. 155 poz. 1014, Dz.U. 162 poz. 1126), z 2000 r. 
Dz.U. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 718, Nr88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041), 

Rada Miasta Szczecina 
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę wypłaconą w trzech transzach w latach 2001 - 2003 w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w łącznej 
wysokości 4.200.921,92 zł. w tym w roku 2001 - 380.000 zł, w latach 2002-2003 -
3.820.921,92 zł (zgodnie z harmonogramem zaciągania pożyczki - załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały). 

2. Pożyczkę przeznacza się na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w 
planowanych dochodach gminy, dotyczących zadania budowy pompowni ścieków Górny 
Brzeg objętego programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, 
współfinansowanego w ramach programu ISPA 2000. 

§ 2.

1. Okres spłaty ustala się na czas nie dłuższy niż dziesięć lat, licząc od dnia zakończenia 
okresu karencji w spłacie. 

§ 3.

1. Obsługa zadłużenia nastąpi ze środków budżetu miasta. 
2. Spłata zobowiązania w postaci zaciągniętej pożyczki następować będzie z dochodów 

miasta przekraczających wydatki finansowe ze źródeł pozakredytowych oraz nadwyżek 
finansowych. 

§ 4.
Udziela się Zarządowi Miasta pełnomocnictwa do:

1. zawarcia umów pożyczek i umów im towarzyszących, 
2. ustanowienia zabezpieczenia powyższych pożyczek w formie akceptowanej przez 

pożyczkodawcę oraz w wysokości przez niego wymaganej. 

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecina
Edmund Trokowski


