
 

 

Uchwała Nr XVI/122/2016 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 24 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie dokonania zmian w  Uchwale Nr XVIII/147/2008 Rady Miejskiej 

w Poniecu z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań 

finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego. 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.i oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)   

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu Nr XVIII/147/2008 z dnia 30 czerwca 2008 

roku w § 1 ust. 1 i 2 kwotę "388.624,00 zł" zastępuje się kwotą "123.092,00 zł" 

 

§ 2. Paragraf 1 ust.2 w/w uchwały otrzymuje brzmienie : 

" 2. Poręczenie wekslowe obejmuje okres do dnia 17 listopada 2015 roku, w rozbiciu 

na lata zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

 

lata kwota w zł.

2010 0,00

2011 19 436,00

2012 25 914,00

2013 25 914,00

2014 25 914,00

2015 25 914,00

razem 123 092,00
 " 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

W dniu 30 czerwca 2008 roku Rada Miejska w Poniecu podjęła uchwałę w 

sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia 

wekslowego. 

W dniu 17 listopada 2015 roku podpisano aneks nr 3 do umowy pożyczki nr 

406/2007/WN15/OZ-uk-IS/P  o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia "Budowa 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani", w wyniku której zmienione 

zostały zabezpieczenia. MZO wystąpiła z prośbą do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o zmianę dotychczasowych form 

zabezpieczenia pożyczki. 

W konsekwencji podpisanego aneksu, zostały zamienione zabezpieczenia 

pożyczki z poręczeń wekslowych gmin na zabezpieczenie wekslowe pożyczkobiorcy 

czyli  MZO. 

W dniu 26 listopada 2015 roku gmina otrzymała zawiadomienie z MZO o tym, 

że nie musi już ujmować tych zabezpieczeń w swoich budżetach. W dniu 10 grudnia 

2015 roku zwrócono gminie anulowany weksel "in blanco" wraz z anulowaną 

deklaracją wekslową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


