Uchwała Nr .........................

Druk Nr 43/31

Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie : wyrażenia zgody na zmianę warunków spłaty kredytów objętych
umowami kredytowymi Nr : 12000272/11/98 i 12000272/7/99, poręczonych przez
Gminę Miejską Słupsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c i art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52,
poz. 420)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje :
§1
1. Wyraża się zgodę na zmianę warunków spłaty kredytów zaciągniętych przez Słupskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku
a udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, objętych umowami kredytowymi
Nr : 12000272/11/98 i 12000272/7/99, poręczonymi przez Gminę Miejską Słupsk.
2. Powyższa zmiana dotyczy skrócenia dotychczasowego okresu spłaty do 35 lat.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

UZASADNIENIE

1. Przedstawienie stanu rzeczywistego.
Rada Miejska w Słupsku wyraziła zgodę na udzielenie poręczeń finansowych przez Gminę
Miejską Słupsk za zobowiązania Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Słupsku na sfinansowanie następujących przedsięwzięć inwestycyjno -budowlanych ze środków
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego:
1) Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 przy ul. Fałata 9 w Słupsku. Zgoda została
wyrażona w Uchwale Nr XLII/445/97 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17.12.1997 r.
Poręczenie obejmuje kwotę do 1 582 000,00 zł. Umowa Kredytowa nr 12000272/11/98
pomiędzy Słupskim TBS Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego została zawarta w dniu
23.03.1998 r. a stosowna Umowa Poręczenia została zawarta w dniu 26.03.1998 r.
2) Budowa budynku mieszkalnego Nr 2 przy ul. Fałata 10 w Słupsku. Zgoda została
wyrażona w Uchwale Nr III/22/98

Rady Miejskiej w Słupsku

z

dnia 30.12.1998 r.

Poręczenie obejmuje kwotę do 1 800 000,00 zł. Umowa Kredytowa Nr 12000272/7/99
pomiędzy Słupskim TBS Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego została zawarta
w dniu 08.01.1999 r. a stosowna Umowa Poręczenia została zawarta w dniu 12.01.1999 r.

2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.
Słupskie TBS Sp. z o.o. ubiega się w Banku Gospodarstwa Krajowego o kredyt ze środków
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w wysokości 5.000.000,00 zł na realizację budowy
dwóch budynków mieszkalnych
Narutowicza

Nr 7, 44 – rodzinnego i Nr 8, 24 – rodzinnego przy ul.

w Słupsku.

W dniu 14 lipca 2009 r. BGK O/Gdańsk skierował do Prezesa Zarządu Słupskiego TBS
Sp. z o.o. pismo (L.dz. GDA-434-51627/09/ HM ) w

którym

poinformował, że

Komitet

Kredytowy
w dniu 9 lipca 2009 r. podjął decyzję o udzieleniu kredytu do kwoty 5.000.000,00 zł po
spełnieniu przez Spółkę wszystkich warunków wyszczególnionych w ww. piśmie.
Między

innymi

uwarunkował

wypłatę

II

transzy

kredytu

po podpisaniu

aneksów

podwyższających bieżącą spłatę w celu skrócenia okresu spłaty kredytu do 35 lat – w
stosunku do umów kredytu tego wymagających.

-2Pismem z dnia 06 sierpnia 2009 r. ( l.dz. GDA-434-5711/09/JA Bank wskazał Spółce umowy
kredytu, dla których okres kredytowania przekracza obecnie 35 lat.
Dotyczy to następujących umów kredytu :
-

12000272/ 11 / 98

-

12000272/ 7 / 99

-

12000272/ 54 / 2000
Zarząd Słupskiego TBS Sp. z o.o. nie mając wyboru z powodu braku środków

finansowych na dokończenie budowy budynków mieszkalnych przy ul. Narutowicza wyraził
zgodę na warunki zawarte w ww. piśmie i w dniu 07 września 2009 r. podpisał Umowę Nr
12000272/57/ /2009 kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane.
W ww. umowie w § 5 ust. 3a pkt 2 napisano, że wypłata II transzy kredytu nastąpi po
potwierdzeniu przez Bank, iż “ Kredytobiorca podpisał aneksy podwyższające bieżącą spłatę
w celu skrócenia okresu spłaty kredytu do 35 lat - w stosunku do umów tego wymagających (
dotyczy umów kredytowych Nr 12000272/11/98 ; 12000272/7/99 ; 12000272/54/2000 )”
W związku z powyższym Zarząd Spółki podpisał w dniu 07.09.2009 r. z Bankiem
wymagany aneks dotyczący umowy kredytu Nr 12000272/54/2000 .
Ponieważ poręczycielem kredytów na budynek Nr 1 i Nr 2 była Gmina Miejska Słupsk,
niezbędna jest zgoda Rady Miejskiej w Słupsku na zmianę warunków spłaty kredytów do
umów kredytowych Nr 12000272/11/98 i Nr 12000272/7/99.

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Po wprowadzeniu zmian stan prawny nie ulegnie zmianie.

4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Wejście w życie powyższej uchwały skutkuje szybszą spłatą kredytów z okresu 2045 do
roku 2042 i z okresu 2046 do roku 2042 tj. o trzy i cztery lata, przy wzroście kwoty spłaty
kredytu o 22 gr i

25

gr na 1 m 2

powierzchni użytkowej lokalu

mieszkalnego, na którą

przeznaczono rezerwę zawartą w stawce czynszu regulowanego. Zarząd Spółki nie przewiduje
do 31.12.2009 roku podwyżki stawki czynszu regulowanego.
Kwota kredytów nie ulega zmianie.

