
t m 2 ĄD M i ę j s R i
w Zdzieszowicach 

ui. Bolesława Chrobrego 34 
47-330  ZDZIESZOWICE

teł. 077 4064 400 fax 077 4064 444 Zdzieszowice 2016-08-30

r a d a .mi ej sk a
w Zdzieszowicach

* .  3 0 - 08 -  2016
Ilość zał

Pan
Edward Paciorek

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016r. poz. 446) przekazuję projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia przez 

Gminę Zdzieszowice pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej udzielonej Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów 

„Czysty Region” sp. z o.o. wraz z uzasadnieniem.
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ProjeKi ^crtwBiy nie Dudzi
Projekt zastrzeżeń pod względem

formalno-prawnym
z dnia 21 czerwca 2016 r.
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UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Zdzieszowice pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej Regionalnemu Centrum

Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty 
Region” sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2016.446) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 
885, 938,1646, z 2014 r. poz. 379, 911,1146, z2015r.l626,1877, 532, 238,1117,1130,1190,1269,1358,1513, 
1854, 2150, z2016r. poz. 1045, 1189, 1269, 1830, 1890, 195), Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Rada Miejska w Zdzieszowicach wyraża zgodę i upoważnia Burmistrza Zdzieszowic do poręczenia 
pożyczki z WFOŚiGW udzielonej Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów 
„CzystyRegion” sp. z o.o., dalej RCZiUO „Czysty Region” sp. z o.o.

2. Zaciągnięta przez RCZiUO „Czysty Region” sp. z o.o. pożyczka w kwocie 14.250.000,00 zł przeznaczona 
jest na realizację inwestycji „modernizacja i rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - etap 
I” .

§ 2.1. Poręczenie udzielone zostanie od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 31.12.2031 roku do 
maksymalnej kwoty pożyczki w wysokości 1.085.431,00 zł, wg poniższego harmonogramu spłat: Rok 2017 - 72 
362,00zł, Rok 2018 - 72 362,00zł, Rok 2019 - 72 362,00zł, Rok 2020 - 72 362,00zł, Rok 2020 - 72 362,00zł, Rok 
2021 - 72 362,00zł, Rok 2022 - 72 362,00zł, Rok 2023 - 72 362,00zł, Rok 2024 - 72 362,00zł, Rok 2025 - 72 
362,00zł, Rok 2026 - 72 362,00zł, Rok 2027 - 72 362,00zł, Rok 2028 - 72 362,00zł, Rok 2029 - 72 362,00zł, Rok
2030 - 72 362,00zł, Rok 2031 - 72 363,00zł

2. Środki o których mowa w ust. 1 zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Zdzieszowice w latach 2017-
2031 w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej.

3. Odpowiedzialność Gminy Zdzieszowice z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona będzie w każdym roku 
trwania poręczenia do kwot zabezpieczonych w budżecie gminy Zdzieszowice w latach 2017-2031.

§ 3. Źródłem ewentualnej spłaty części zadłużenia z tytułu poręczenia przypadającej na dany rok budżetowy 
będą dochody budżetu miasta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zdzieszowice 2016-08-22

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 

czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Zdzieszowice pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej 

Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty 

Region” sp. z o.o.

Kwestia dotycząca udzielania poręczeń przez jednostki samorządu terytorialnego 

została uregulowana w samorządowych ustawach ustrojowych oraz w ustawie o finansach 

publicznych.

Poręczenie dotyczy zadania „Modernizacja i rozbudowa instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych -  etap I" Regionalnego Centrum Zagospodarowania i 

Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o., którego właścicielem jest Związek 

Międzygminny „Czysty Region”.

W sytuacji, gdy poręczenie ma charakter długoterminowy i odnosi się do 

zobowiązania, którego termin wykonania wykracza poza rok budżetowy, w którym 

poręczenie jest udzielane, organem właściwym do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia 

poręczenia jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, W rozpatrywanej 

sprawie wynika to z: interpretacji przepisu ark 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych.

Zgodnie z powołanym przepisem ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 

przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej 

wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta, burmistrza w roku budżetowym.

Wobec tego do udzielania poręczeń długoterminowych, a więc takich, które
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przekraczają rok budżetowy, właściwy jest organ stanowiący jst, któremu przysługuje 

domniemanie kompetencji z art. 18 ust 1 powołanej ustawy O samorządzie gminnym.

Jak wynika wprost z przepisu art. §4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z 

uwzględnieniem przepisów tejże ustawy, w granicach łącznej kwoty poręczeń i gwarancji 

określonej w uchwale budżetowej.

Tym samym, jak jednoznacznie wynika z powołanej regulacji, w uchwale budżetowej 

musi być określona łączna kwota poręczeń i gwarancji, która zakreśla sferę decyzyjną 

organu w zakresie wysokości udzielanych poręczeń, które muszą być związane z realizacją 

zadań konkretnej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przypadku poręczeń 

wykraczających poza rok budżetowy, właściwym organem do podjęcia wspomnianej 

decyzji jest organ stanowiący natomiast w przypadku poręczenia krótkoterminowego - 

organ wykonawczy. Powyższy pogląd co do kompetencji Organu stanowiącego do 

udzielania poręczeń jest spójny z systemowym usytuowaniem tego organu, który, co do 

zasady, zaciąga zobowiązania długoterminowe lub udziela wyraźniej zgody na zaciąganie 

skonkretyzowanych zobowiązań o charakterze długoterminowym.
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