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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 28 lipca 2021 r. 

w sprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka z o.o. z siedzibą 
w Głogówku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie poręczenia przez Gminę Głogówek w celu zabezpieczenia kredytu 
planowanego do zaciągnięcia przez Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o. o. z siedzibą w Głogówku 
w Alior Banku. 

§ 2. 1. Zaciągnięty przez Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o. kredyt w kwocie 618.970,00 zł 
przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności spółki. 

2. Poręczenie zostaje udzielone od dnia zawarcia umowy do 15 lipca 2023 roku do maksymalnej kwoty 
kredytu w wysokości 618.970,00 zł 

3. Środki, o których mowa w ust. 1 zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Głogówek. 

4. Źródłem ewentualnej spłaty zadłużenia z tytułu poręczenia będą dochody własne Gminy Głogówek. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Głogówku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

Spółka Zakład Komunalny Głogówek w ramach prowadzonej działalności od sierpnia 2019 korzysta 
z kredytu na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa w wysokości 600.000,00 w Alior Bank. 

Jako zabezpieczenie wskazanego wyżej kredytu gmina udzieliła poręczenia uchwałą nr XXVII/270/2020 
z dnia 31 lipca 2020 r. 

W związku z planowanym zamknięciem okresu kredytowania w miesiącu sierpniu 2021 i jednoczesnym 
utrzymaniem finansowania z wskazanego źródła przez kolejny okres 24 miesięcy, konieczne jest podjęcie 
uchwały w brzmieniu jak w przedmiotowym projekcie.
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