Druk Nr 47/26
Uchwała Nr / /
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …........ r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/142/07 Rady Miejskiej w Słupsku z 30 maja 2007 r.
w sprawie zabezpieczenia spłaty przez „ Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
oraz zmiany uchwały Nr VIII/83/07 z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie ustanowienia
zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Miejskiej Słupsk w spółce „ Wodociągi Słupsk”
Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001r. 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 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr
181 poz. 1337, z 2007r. 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 Nr 157 poz. 1241).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XI/142/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie
zabezpieczenia spłaty przez „ Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku pożyczki
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zmiany
uchwały Nr VIII/83/07 z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego
na udziałach Gminy Miejskiej Słupsk w spółce „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą
w Słupsku § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
1.Realizując postanowienia §4 ust. 8 Porozumienia Międzygminnego z dnia 5 lipca 2004 r.
z późniejszymi zmianami, zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą
Słupsk wyraża się zgodę na zmniejszenie zabezpieczenia pożyczki, udzielonej przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spółce „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.,
ustalonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/142/07 z dnia 30 maja 2007 r. o kwotę 5.100.000,00 zł,
w formie weksla własnego in blanco
wystawionego przez Gminę Miejską Słupsk wraz z
deklaracją wekslową.
2.Nowa wartość zabezpieczenia pożyczki, o której mowa w ust. 1 wynosi 5.202.795,16 zł.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

Uzasadnienie
W celu dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego „Program gospodarki wodno –
ściekowej w rejonie Słupska” zaciągnięta została przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. pożyczka
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” do kwoty 19.337.078,00
PLN, lecz nie więcej niż 5.063.387,80 EUR. Zabezpieczenie spłaty pożyczki, odsetek i kary
umownej zostało udzielone przez Gminę Miejską Słupsk, Gminę Kobylnica i Gminę Słupsk,
w szacowanych wysokościach proporcjonalnych do wartości inwestycji realizowanych na terenie
poszczególnych gmin (zgodnie z ówcześnie obowiązującym Porozumieniem Międzygminnym), tj.
odpowiednio 53,28%, 28,36% i 18,36%. W trakcie realizowania inwestycji zaciągnięta została
przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. dodatkowa pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dwa zadania wykonywane na ternie Gminy Miejskiej Słupsk.
W ten sposób doszło do zmniejszenia wartości inwestycji finansowanych z NFOŚiGW na terenie
Miasta Słupsk, o kwotę odpowiadającą wysokości pożyczki z WFOŚiGW. Inwestycje wykonywane
na terenie Miasta Słupsk są w końcowej fazie realizacyjnej i posiadają całkowite domknięcie
finansowania. W związku z tym zabezpieczona przez Gminę Miejską Słupsk część pożyczki
z NFOŚiGW nie zostanie w całości wykorzystana. Jednocześnie zaistniała konieczność pozyskania
dodatkowych środków pieniężnych na finansowanie inwestycji na terenie pozostałych gmin.
Przesunięcie środków z części pożyczki zabezpieczonej przez Miasto Słupsk, na rzecz
inwestycji dokonywanych na terenie pozostałych gmin wpłynęłoby na zakres udzielonego
zabezpieczenia, gdyż każda z wyżej wymienionych gmin ograniczała zabezpieczenie do
procentowego udziału wartości inwestycji dokonywanych na ich terenie. Przesunięcie środków
doprowadziłoby do zwolnienia przenoszonej kwoty spod zabezpieczenia, a tym samym naruszenia
zapisów umowy pożyczki.
Mając powyższe na względzie, dążąc do pełnego wykorzystania środków przyznanych
z przedmiotowej pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach, niezbędne jest zmniejszenie
przez Miasto Słupsk wysokość zabezpieczenia udzielonego na spłatę pożyczki z NFOŚiGW
o kwotę 5,1 mln PLN. Zmniejszenie zabezpieczenia uczyni możliwym odpowiednie zwiększenie
zabezpieczenia pożyczki przez pozostałe gminy a co za tym idzie wykorzystanie pożyczki
z NFOŚiGW na inwestycje dokonywane na ich terenie.

