
PROJEKT  

UCHWAŁA NR ........................... 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

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

w sprawie zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku 
zmienionej Uchwałą nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku, Uchwałą nr 
II/19/10 z 10 grudnia 2010 roku, Uchwałą nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 

roku i Uchwałą nr X/177/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku, w sprawie  
zaciągnięcia pożyczki w  

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, 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, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 
poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,  
Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 
420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 
poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777/ oraz art. 89 ust 
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 
157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 
poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726/  
 
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje: 
 
§1. Postanawia się zmienić §1 Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku 
zmienionej Uchwałą nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Uchwałą nr II/19/10  
z dnia 10 grudnia 2010 roku, Uchwałą nr VII/117/11 z 30 marca 2011 roku i Uchwałą 
nr X/177/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który po 
zmianie otrzyma brzmienie:  
„Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 54.379.186,00 zł. w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na zadanie 
inwestycyjne pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim”, w następujących transzach: 
 

 w 2011 r.    1.789.851,17 zł 

 w 2012 r.  16.662.003,79 zł 

 w 2013 r.  29.333.786,19 zł 

 w 2014 r.    6.593.544,85 zł 

§2. Pozostałe paragrafy Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku 
zmienionej Uchwałą nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Uchwałą nr II/19/10  
z dnia 10 grudnia 2010 roku, Uchwałą nr VII/117/11 z 30 marca 2011 roku i Uchwałą 
nr X/177/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, nie 
ulegają zmianie. 



§4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego.  

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE 
 

W dniu 27.12.2010 r. zawarta została pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Miastem Piotrków Trybunalski Umowa pożyczki 

na dofinansowanie udziału własnego w kosztach kwalifikowanych zadania inwestycyjnego 

pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”.  

W związku z koniecznością przekazania do WFOŚ i GW w Łodzi – pożyczkodawcy, 

aktualnych danych rzeczowo – finansowych zmianie ulegną kwoty transz pożyczki zaciągane 

w poszczególnych latach.  

Zmiana polega na zmianie wysokości transz pożyczki w latach 2011 – 2014. 

LATA JEST BĘDZIE 

2011 2.362.533,90 zł 1.789.851,17 zł 

2012 16.089.321,06 zł 16.662.003,79 zł 

2013 29.333.786,19 zł 29.333.786,19 zł 

2014 6.593.544,85 zł 6.593.544,85 zł 

Konieczność zmiany transz pożyczki wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – 

finansowego przedstawiającego rzeczywisty poziom realizacji w/w zadania w związku z: 

- zmniejszeniem wartości robót dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w 2011 r.  

i przesunięciem wydatków na rok 2012, z uwagi na przedłużony proces projektowania 

odcinków przewidzianych do budowy, wynikający z obiektywnych problemów związanych z 

uzyskaniem możliwości dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz 

konieczności aktualizacji map d/c projektowych, które w wyniku długiego przebiegu 

uzyskiwania zgody właścicieli działek na wejście w teren, zakończonego ostatecznie 

koniecznością uzyskania odstępstwa od przepisów o drogach od Ministra Infrastruktury, 

straciły ważność, 

- przesunięciem realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni 

ścieków z 2011 na 2012 rok, w wyniku uzasadnionego przedłużenia czasu na wykonanie 

projektu w związku z dokonanymi zmianami technologicznymi. 

 

Wartość pożyczki nie ulega zmianie i wynosi 54.379.186,00 zł. 

 
 

 


