
Uchwała Nr XL /314 /10 
Rady Gminy w Biesiekierzu

 z dnia  19 marca 2010 r.

w sprawie   poręczenia  przez  Gminę  Biesiekierz  weksla  „in  blanco” wystawionego przez   Regionalne 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie   tytułem zabezpieczenia  zobowiązania kredytowego 
Spółki  w kwocie 11.700.000,-zł. w celu sfinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych koniecznych do 
osiągnięcia  założonego  efektu  ekologicznego  określonego  w  decyzji  Komisji  Wspólnot  Europejskich 
2005/PI/16/CPE/015  o  przyznaniu  dofinansowania  na   Projekt  „  Zintegrowana  Gospodarka  Wodno-
Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”.  

Na podstawie  :
- art. 18 ust. 2, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  0 samorządzie gminnym ( t.j. 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 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, 
poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, 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 );
- art.  94 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  ( Dz.U.  Nr  157, poz. 1240 ) – Rada Gminy w  
Biesiekierzu uchwala, co następuje:

§ 1
1.  Rada  Gminy  wyraża  zgodę  i  upoważnia  Wójta  Gminy  Biesiekierz  do  poręczenia  weksla  „  in 
blanco” wystawionego przez    Regionalne  Wodociągi  i  Kanalizacja  Sp. z  o.o.  w Białogardzie    tytułem 
zabezpieczenia  zobowiązania kredytowego Spółki  w kwocie 11.700.000,- zł. ( słownie: jedenaście milionów 
siedemset tysięcy złotych 00/100 ) w celu sfinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych koniecznych do 
osiągnięcia  założonego  efektu  ekologicznego  określonego  w  decyzji  Komisji  Wspólnot  Europejskich 
2005/PI/16/CPE/015 o przyznaniu dofinansowania na  Projekt” Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w 
Dorzeczu Parsęty”   do wysokości  3.897.000,- zł.  ( słownie:  trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt  siedem 
tysięcy złotych 00/100).  

2.  Gmina Biesiekierz zobowiązuje się do wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału 
zakładowego proporcjonalnie do procentowego wykorzystania pieniędzy pochodzących z kredytu na 
budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Biesiekierz.

3. Poręczenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2
Źródłem  ewentualnej spłaty części zadłużenia przypadającej na dany rok  będą dochody własne .

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz.

§4
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Lach


