
Uchwała  Nr XXIII/123/2008
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia  22 kwietnia 2008r.
 

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na 
 zabezpieczenie spłaty kredytu z  Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków  
 Funduszu  Rozwoju  Inwestycji  Komunalnych na  sfinansowanie  wykonania  
 projektu budowlanego – dokumentacji  projektowej  dla inwestycji  realizowanej  
 przez  Związek  Międzygminny  „Puszcza  Zielonka”  w  ramach  projektu  nr 
2004/PL/16/C/PE/030 pn.” Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka i okolic” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności.

Na podstawie  art.  18 ust.2  pkt.  9e 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 późniejszymi zmianami)
Rada Miejska  uchwala co następuje:

§ 1

W związku  z ubieganiem się przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” o udzielenie kredytu 
do kwoty 2 665 568,00 w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji 
Komunalnych  celem  zapewnienia  środków  finansowych  na  współfinansowanie  projektu  nr 
2004/PL/16/C/PE/030  pn.  „Kanalizacja  obszaru  Parku  Krajobrazowego  Puszcza  Zielonka  i  okolic” 
realizowanego  przez  Związek  Międzygminny  „Puszcza  Zielonka”,  którego  gmina  Swarzędz  jest 
członkiem, Rada Miejska postanawia:
1) Upoważnić  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  do  zaciągnięcia  zobowiązania  wekslowego  do 

wysokości  odpowiadającej procentowemu udziałowi  Gminy Swarzędz w kosztach realizacji 
przedsięwzięcia  tj.  do  kwoty  254 557,58  zł (słownie:  dwieście  pięćdziesiąt  cztery  tysiące 
pięćset pięćdziesiąt siedem  58/100).

2) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy  do złożenia oświadczenia o poddaniu się rygorowi 
egzekucji w myśl art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe do 
podwójnej kwoty, o której mowa w § 1 ust.1.

§ 2

1. Ewentualna  spłata  zaciągniętych  zobowiązań  wekslowych  do wysokości  określonej  w  §  1 
będzie następować z dochodów własnych Gminy w latach 2009 – 2010.

2. Zestawienie obciążenia Gmin – członków Związku biorących udział  w projekcie – kwotą z 
tytułu zabezpieczenia pożyczki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Do Uchwały nr XXIII/123/2008
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

 z dnia 22 kwietnia 2008r.

 w  sprawie:  
wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązań  wekslowych  z  przeznaczeniem  na 
zabezpieczenie  spłaty  kredytu  w  Banku Gospodarstwa Krajowego ze  środków  Funduszu 
Rozwoju  Inwestycji  Komunalnych na  sfinansowanie  wykonania   projektu  budowlanego  – 
dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza 
Zielonka”  w  ramach  projektu  nr  2004/PL/16/C/PE/030  pn.”  Kanalizacja  obszaru  Parku 
Krajobrazowego  Puszcza  Zielonka  i  okolic”  zgłoszonego  do  dofinansowania  z  Funduszu 
Spójności.

     W związku z przedłużającą się procedurą uruchamiania pożyczki w NFOŚiGW przez Związek 
Międzygminny „Puszcza Zielonka”,  w celu zapewnienia ciągłości finansowania dla prac projektowych 
podjęto decyzję o zaciągnięciu preferencyjnego kredytu   długoterminowego w Banku Gospodarstwa 
Krajowego  ze  środków  Funduszu  Rozwoju  Inwestycji  Komunalnych, z  przeznaczeniem  na 
sfinansowanie  wykonania  dokumentacji  projektowej  dla  przedsięwzięcia  pn.  „Kanalizacja  obszaru 
Parku  Krajobrazowego  Puszcza  Zielonka  i  okolic”  zgłoszonego  do  dofinansowania  z  Funduszu 
Spójności  nr  2004/PL/16/C/PE/030  obejmującego  Zadanie  1  –  kanalizacja  sanitarna  na  obszarze 
gminy Swarzędz – w ramach Kontraktu II – Zlewnia Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach
     Niniejszy kredyt zostanie udzielony na okres 36 miesięcy od daty uruchomienia środków z karencją 
do  18  miesięcy  przy  oprocentowaniu  preferencyjnym  0,5  stopy  redyskonta  weksli  wg  NBP.  
Kredyt  będzie  spłacany  w  kwartalnych  ratach  w  latach  2009-2010.  Odsetki  będą  spłacane  od 
momentu uruchomienia kredytu (miesięcznie lub kwartalnie).
     W przypadku uzyskania w wymaganym terminie pożyczki  w NFOŚiGW nastąpi rezygnacja z 
niniejszego kredytu.



Załącznik n 1 
 Do Uchwały nr XXIII/121/2008
Rady Miejskiej w Swarzędzu

   z dnia 22 kwietnia 2008r.

Zestawienie obciążenia gmin – członków Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”
w Murowanej Goślinie – kwot zabezpieczenia z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków 

Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
w stosunku do ich udziału % wg zakresu prac projektowych dla przedsięwzięcia 

nr 2004/PL/16/C/PE/030 pn.” Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
 i okolic” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności.

Lp. Miasto/Gmina Ogólna kwota 
zabezpieczenia 

pożyczki

Udział % Obciążenie Miasta/Gminy
z tytułu zabezpieczenia 

pożyczki
1 Czerwonak 2 665 568,00 17% 480 830,99
2 Murowana Goślina 2 665 568,00 26% 735 388,57
3 Pobiedziska 2 665 568,00 35% 989 946,15
4 Skoki 2 665 568,00 13% 367 694,29 
5 Swarzędz 2 665 568,00 9% 254 557,58

Ogółem: X 100,00% 2 828 417,58 

Kwota zabezpieczenia pożyczki w PLN

Zabezpieczenie pożyczki
Ogółem Udział Gminy 

Swarzędz
 Kwota kapitału pożyczki 2 665 568,00 239 901,12

Kwota odsetek w stos. rocznym wg 
stawki do 0,5 st. redyskonta weksli 162 849,58 14 656,46

SUMA: 2 828 417,58 254 557,58


