
UCHWAŁA NR LVII/501/22 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o.o. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. i oraz art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. 
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.). 

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

§ 1. 1. Udziela się poręczenia przez Gminę Miejską Kościerzyna kredytu obrotowego dołącznej kwoty 
określonej w § 2 planowanego do zaciągnięcia prez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" 
Spółka z o.o. z siedzibą w Kościerzynie w Banku Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna w Warszawie, 
z przeznaczeniem na zakup miału węglowego na sezon grzewczy 2022/2023. 

§ 2. Poręczenie, o którym mowa w § 1, udziela się do kwoty 11.000.000 zł (słownie: jedenaście 
milionów złotych 00/100) na okres od 1 stycznia do 30 sierpnia 2023r. w n/w terminach i kwotach: 

a) do 30 stycznia 2023r.  2.500.000 zł, 

b) do 28 lutego 2023r.  2.300.000 zł, 

c) do 31 marca 2023r.  2.000.000 zł, 

d) do 30 kwietnia 2023r. 2.000.000 zł, 

e) do 30 maja 2023r.  1.600.000 zł, 

f) do 30 czerwca 2023r.  200.000 zł, 

g) do 31 lipca 2023r.  200.000 zł, 

h) do 31 sierpnia 2023r.  200.000 zł.  

§ 3. Źródłem pokrycia spłaty zobowiązań, o których mowa w § 2 będą dochody własne gminy. 

§ 4. Kwoty poręczenia, o których mowa  w § 2 zostanie zabezpieczona w budżecie Miasta Kościerzyna 
w 2023r. w uchwale budżetowej. 

§ 5. Poręczenie udzielone niniejszą uchwała obowiązuje tylko w przypadku zawarcia umowy kredytu na 
cel określony w § 1 uchwały. 

§ 6. Odpowiedzialność Gminy Miejskiej Kościerzyna z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona 
będzie każdorazowo do kwot wymienionych w §2. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowszka-
Nitz 
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Uzasadnienie 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Spółka z o.o. złożyła wniosek o udzielenie 
przez Gminę Miejską w Kościerzynie poręczenia stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu. 

Wspólnik Spółki, Burmistrz Miasta w Kościerzynie, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury "KOS-EKO" Spółka z o.o. w Kościerzynie udzielił zgody dla 
Zarządu Spółki na zawarcie umowy kredytu obrotowego z Banku Gospodarstwa Krajowego SA w 
Warszawie na zakup miału węglowego na sezon grzewczy 2022/2023. 

Został wyłoniony bank udzielający kredytu - Bank Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna 
w Warszawie w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGK udzielanej gwarancji spłaty kredytu na 
podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa 
w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy". 

Kredyt udzielony będzie na okres od października 2022 roku do grudnia 2022 roku i będzie 
postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy - MPI "KOS-EKO" po spełnieniu określonych w umowie 
warunków, w tym po ustanowieniu zabezpieczenia - poręczenie przez Gminę Miejską w Kościerzynie. 
Spłata kredytów nastąpi w miesięcznych ratach kapitałowych począwszy od 31 stycznia 2023 roku do 31 
sierpnia 2023 roku.                         

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu 
terytorialnego mogą ustalić poręczeń i gwarancji. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określona jest w 
uchwale budżetowej. Poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane do określonej kwoty. 

Ponadto ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym stanowi, iż do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy ustalenie maksymalnej wysokości poręczeń i gwarancji udzielanych przez 
zarząd w roku budżetowym ora wskazuje, że uchwały organów gminy dotyczące zobowiązań 
finansowych określają źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte. 
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