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UCHWAŁA NR XII/73/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Zakład Energetyki Cieplnej 
"KOSPEC" w Kościerzynie na realizację zadania pn. "Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez 

modernizację systemu ciepłowniczego Kościerzyny" 

Na podstawie: art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009r. z późn. zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przez Zakład Energetyki Cieplnej 
"KOSPEC" Spółka z o.o. w Kościerzynie na realizację zadania pn: "Redukcja zanieczyszczeń powietrza 
poprzez modernizację systemu ciepłowniczego Kościerzyny" do maksymalnej kwoty 2.835.500 zł 
(słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset zł). 

§ 2. Poręczenie obejmuje niespłacone raty pożyczki składające się z rat kapitałowych oraz innych 
zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki od dnia podpisania do dnia obowiązywania stosownej 
umowy o pożyczkę, jednak nie później niż do 30 grudnia 2017 roku. 

§ 3. Spłata ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia następować będzie 
z dochodów Gminy Miejskiej Kościerzyna tj. z podatku od nieruchomości. Środki na ten cel zostaną ujęte 
w budżecie miasta w latach 2011 - 2017. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna 

Piotr Słomiński



Id: ATQJH-RPKKF-MCIMW-LEJRQ-NQXCI. Podpisany Strona 1

Uzasadnienie

W związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zadania pn: "Redukcja zanieczyszczeń 
powietrza poprzez modernizację systemu ciepłowniczego Kościerzyny" do kwoty 2.500.000 zł, które 
będzie realizowane przez Zakład Energetyki Cieplnej "KOSPEC" Spółka z o.o. w Kościerzynie. Jednym 
z warunków jej przyznania ww. spółce jest udzielenie poręczenia jej spłaty przez Gminę Miejską 
Kościerzyna. Wspomniana wyżej pożyczka ma na celu w części sfinansować budowę sieci ciepłowniczej 
w ulicach Dworcowa i Rogali wraz z ulicami przyległymi. Udzielenie poręczenia spłat spółce będzie 
skutkowało wydzieleniem corocznie z budżetu miasta środków na ewentualną spłatę poręczonej pożyczki 
tj.: 
w 2011r. do kwoty 33.333 zł 
w 2012r. do kwoty 512.300 zł 
w 2013r. do kwoty 495.500 zł 
w 2014r. do kwoty 478.700 zł 
w 2015r. do kwoty 461.900 zł 
w 2016r. do kwoty 445.100 zł 
w 2017r. do kwoty 408.667 zł. 


