
UCHWAŁA NR XXVIII/126/2016
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Nieborów
w roku budżetowym 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 
1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 
1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195, poz.1257) Rada 
Gminy Nieborów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Nieborów w roku 
budżetowym 2016 w kwocie 1 653 365,00 zł, (słownie złotych: jeden milion sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące 
trzysta sześćdziesiąt pięć 00/100).

§ 2. Powstałe ewentualne spłaty z tytułu poręczeń, o których mowa w § 1. pokryte zostaną z dochodów 
gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kozioł
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UZASADNIENIE

Gmina Nieborów jest członkiem Związku Międzygminnego „Bzura”. Od 2009 roku
uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia pn.„Kompleksowy system gospodarki odpadami
komunalnymi i niebezpiecznymi dla podregionu północnego województwa Łódzkiego wraz
z budową zakładu zagospodarowania odpadów.”
W dniu 20 maja 2016 r. Zarząd Związku podpisał umowę nr 23/OZ/PD/2016 z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotyczącą dofinansowania
realizacji w/w inwestycji w formie dotacji i pożyczki do łącznej kwoty 40 942 262,00 zł, w tym:
- pożyczka w wysokości 21 835 873,00 zł,
- dotacja w wysokości 19 106 389,00 zł.
Zgodnie z § 6 ust.1 pkt 3 umowy, prawnym zabezpieczeniem umowy jest między innymi
poręczenie cywilne każdej gminy należącej do Związku Międzygminnego „Bzura” za spłatę kwoty
pożyczki wraz z należnymi odsetkami, w wysokości procentowego udziału każdej z nich
w realizowanym zadaniu tj. w wysokości proporcjonalnej do ilości mieszkańców.
Okres poręczenia obejmuje lata 2017 – 2032.
Kwota poręczenia przez Gminę Nieborów wynosi 1 653 365,00 zł, w tym kapitał 1 376 441,00 zł,
odsetki 276 924,00 zł.
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