
UCHWAŁA NR LIII/409/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Wodociagów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żarowie na 
realizację zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wierzbowa, Brzozowa, 

Bukowa, Jodłowa z modernizacją przepompowni w ul. Wyspiańskiego".

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. i oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku „o samorządzie 
gminnym” (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) i art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, 
co następuje:

§ 1. Udziela się poręczenia pożyczki zaciąganej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z. 
o.o. na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wierzbowa, Brzozowa, 
Bukowa, Jodłowa z modernizacją przepompowni w ul. Wyspiańskiego” do kwoty 637.380 zł (słownie: sześćset 
trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

§ 2. Poręczenia udziela się na lata 2015-2020.

§ 3. Spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu niniejszego poręczenia będzie następowała
z dochodów własnych budżetu gminy Żarów.

§ 4. Warunki udzielenia poręczenia zostaną określone w umowie poręczenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, a dotyczących
ustalania maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym należy do
wyłącznej kompetencji organu stanowiącego. Ponadto przepis art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych wskazuje na konieczność udzielania poręczeń terminowych i do określonej kwoty.

Udzielane poręczenie ma na celu zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciąganej przez Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Żarowie Spółka z. o.o. na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicach Wierzbowa, Brzozowa, Bukowa, Jodłowa z modernizacją przepompowni w ul. Wyspiańskiego”.
Poręczenie zostanie udzielone na okres od 2015 do 2020 roku, do maksymalnej wysokości 637.380 zł. Poręczenie
w takiej wysokości będzie obejmowało zarówno raty kapitałowe, odsetki od pożyczki udzielonej Spółce oraz
koszty pozostałe (w tym ewentualne koszty karnych odsetek, koszty postępowania windykacyjnego). W każdym
z kolejnych lat, począwszy od roku 2015 w uchwale budżetowej określona zostanie kwota wydatków
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia pożyczki
zaciągniętej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z. o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W związku z powyższym, w celu wypełnienia wymogów ustawowych oraz ustanowienia stosownego
zabezpieczenia dla zaciąganej przez Spółkę pożyczki, istnieje konieczność podjęcia uchwały w przedmiotowej
sprawie.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy
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