
Projekt Nr 27

z dnia  14 września 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki Związkowi Gmin "AQUA 
SILESIA"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 94 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach 
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Gminę Krapkowice poręczenia spłaty pożyczki 
długoterminowej w wysokości 11.460,20 zł do zaciągnięcia przez Związek Gmin "Aqua Silesia" 
z siedzibą w Głogówku celem zabezpieczenia realizacji inwestycji związanych z budową 
wodociągowych sieci tranzytowych.

§ 2. 1. Poręczenia, o którym mowa w § 1 udziela się do kwoty 11.460,20 zł, które ustalone jest 
według proporcji udziału Gminy Krapkowice w majątku Związku Gmin "Aqua Silesia".

2. Poręczenie udzielone zostaje od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 3. Roszczenia mogące wynikać z udzielonego poręczenia pokryte zostaną ze środków własnych 
gminy.

§ 4. Środki, o których mowa w ust.1 zabezpieczone zostaną w budżecie gminy w latach 2018 - 
2022 w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej.

§ 5. Odpowiedzialność Gminy Krapkowice z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona będzie 
w każdym roku trwania poręczenia do kwot zabezpieczonych w budżecie gminyw latach 2018 - 2022.

§ 6. Poręczyciel – Gmina Krapkowice ponosić będzie odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika 
w przypadku gdy dłużnik ich nie wykona zgodnie z treścią umowy pożyczki, według obowiązującego 
dłużnika harmonogramu spłat pożyczki, z wyłączeniem możliwości dochodzenia od poręczyciela kwot 
przewyższających w danym roku sum zabezpieczonych w budżecie miasta w latach 2018-2022, 
również w razie postawienia poręczonej pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.

§ 7. Poręczenie udzielone niniejszą uchwałą obowiązuje tylko w przypadku zawarcia umowy 
pożyczki, na cele określone w § 1 uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

Związek Gmin „Aqua Silesia” planuje zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska w Opolu na kwotę 175.500,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa
wodociągowej sieci tranzytowej Krapkowice-Strzeleczki (Steblów-Dobra)".

W związku z powyższym wystapił z wnioskiem do wszystkich swoich członków, w tym do Gminy
Krapkowice o udzielenie poreczenia pożyczki do wysokości ustalonej proporcjonalnie wg udziału
Gminy Krapkowice w majątku Związku.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 94)
jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem
przepisów tej ustawy.

Łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej. Ponadto poręczenia
i gwarancje są terminowe i udzielane do określonej kwoty. Art. 236 w/w ustawy stanowi natomiast,
iż uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa wydatki budżetu jednostki
samorządu terytorialnego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków,
z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności wydatków przypadających
do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Sporzadził:
Mariola Korzeniec
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego
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