Uchwała Nr XXIV/151/04
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 kwietnia 2004r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na termomodernizację
budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie
Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 8 art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c” oraz art. 58 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U z 2001 roku Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala co
następuje:
§1
Zaciągnąć kredyt w kwocie 1.600.000zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych)
na termomodernizację Zespołu Szkół Publicznych Nr 1.
§2
Spłatę kredytu ustala się na okres do dziesięciu lat, począwszy od 2005r.
§3
Źródłem pokrycia kredytu i odsetek będą dochody własne miasta tj. podatek
dochodowy od osób fizycznych.
§4
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel „ In blanco” wraz z deklaracją
wekslową.
§5
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Stoltmann

UZASADANIENIE
Przeprowadzenie procesu termomodernizcji Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w
Kościerzynie poprawi warunki nauki dla uczniów, podniesie komfort pracy dla nauczycieli a
także docelowo spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania placówki.
O tym, że ochrona środowiska, głownie powietrza w tych częściach Miasta nie jest
nawet w najmniejszym stopniu obojętna dla wnioskodawców (osiedla mieszkaniowe ) świadczy
realizowane już od kilku lat przedsięwzięcie opisane w audycie energetycznym.
Pierwszym etapem realizacji procesy termomodernizacji była modernizacja całego
systemu ogrzewania przeprowadzona w 1998 r.
Miasto przystępując do kolejnego etapu termomodernizacji postanowiło przystąpić do
realizacji następujących zadań polegających na:
•

ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów,

•

wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na spełniające warunki aktualnych norm
termicznych,

•

utylizacji płyt azbestowo-cementowych.

Ponadto w wyniku podjętej Uchwały Nr XLII/329/01 przez Radę Miasta w
Kościerzynie w dniu 17 października 2001 r. w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna, opracowanego
przez Bałtycką Agencję Poszanowania Energii S.A. w Gdańsku - realne staje się wprowadzenie
w życie scenariuszy rozwojowych zaproponowanych do unormowania prawidłowej gospodarki
energią cieplną i ograniczenia szkodliwej emisji do atmosfery.
Planowany koszt zadania wynosi 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych) w tym:
•

środki własne: 400 tys. zł

•

kredyt na zasadach preferencyjnych zgodnie z ustawą o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnycj: 1.600 tys. zł.

Przy spełnieniu warunków określonych w ustawie można uzyskać 25% umorzenie kredytu.
Spłata kredytu następować będzie przez okres 10-letni począwszy od 2005 roku z uzyskanych
oszczędności w zużyciu energii. Realizacja zadania nastąpi w III i IV kwartale br.

