
 UCHWAŁA Nr XIII-85-2015 

Rady Gminy Nędza 

z dnia 27 lipca 2015 r.  

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia  pożyczki  zaciąganej przez 

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy 

 

     Na podstawie art. 18 ust 1 i  ust. 2 pkt. 9 lit. „i”, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),  w związku z art. 94 

ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885z późn. 

zm.) 

 Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje : 

 

§ 1 

1. Wyrazić zgodę na udzielenie przez Gminę Nędza  poręczenia pożyczki zaciąganej przez 

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2  z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 

realizację zadania p.n. „Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacją 

uzdatniania wody na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy” do kwoty 211 400,00 zł 

(słownie: dwieście jedenaście tysięcy czterysta złotych) na okres do 31.07.2019 r. 

2. Poręczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszej uchwały obejmuje kwotę kapitału pożyczki 

w kwocie 203 185,00 zł oraz naliczone od tego kapitału odsetki, kary umowne i inne 

należności w kwocie 8 215,00 zł. 

§ 2 

Potencjalna spłata zobowiązania wynikającego z poręczenia, o którym mowa w § 1 dokonana 

zostanie z dochodów własnych Gminy Nędza. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 
UZASADNIENIE 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 

realizuje zadanie p.n. „Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacją 

uzdatniania wody na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy”. Zadanie jest częściowo 

współfinansowane w postaci pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Warunkiem uruchomienia pożyczki przez  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest poręczenie 

pożyczki przez Gminę Nędza. Planowany termin uruchomienia pożyczki: I transza - grudzień 

2015 r., II transza- czerwiec 2016 r. Planowany termin spłaty 31.07.2019 roku. Planowany 

harmonogram spłat obejmującej raty i kwoty pożyczki poręczonej wraz z odsetkami, karami 

umownymi i innymi należnościami przedstawia się następująco: rok 2015 kwota 0,00 zł, rok 

2016 kwota 17 617,00 zł, rok 2017 kwota 70 468,00 zł, rok 2018 kwota 70 468,00zł  i rok 2019 

kwota 52 847,00 zł. 

 

W  związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione. 


