Uchwała Nr IX/53/ 2015
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 1 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kwidzyna w latach 2015-2018
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r.
poz. 379 oraz poz. 1072) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r.
poz. 379, poz. 911, poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 1626 i poz. 1877)
Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:
§1
Postanawia się udzielić w latach 2015-2018 pomocy finansowej dla Miasta Kwidzyna na spłatę
zaciągniętych przez Miasto zobowiązań finansowych w formie kredytów i pożyczek, w łącznej
wysokości 281 523 zł
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
§3
Tracą moc Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII/63/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku
oraz Nr XXXVI/235/2005 z dnia 9 grudnia 2005 roku.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach

Andrzej Ochał

UZASADNIENIE
Przed przystąpieniem do budowy ZGO Miasto Kwidzyn zawarło porozumienie ze wszystkimi gminami
powiatu kwidzyńskiego, powierzające miastu Kwidzyn rolę inwestora i zobowiązujące jednocześnie
pozostałe gminy powiatu do sukcesywnej likwidacji swoich składowisk i kierowania odpadów do
planowanego ZGO w Gilwie Małej.
W następstwie tego porozumienia podpisano również umowę międzygminną o współfinansowaniu
budowy ZGO ze środków poszczególnych gmin jak również umowę ze Starostwem Powiatowym
w Kwidzynie w sprawie wsparcia tej inwestycji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozyskano także środki w postaci pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jak również z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskano też wsparcie w formie dotacji z Fundacji
EkoFudusz.
Założeniem zawartej umowy międzygminnej było wspólne finansowanie budowy ZGO. Miasto
Kwidzyn przyjęło na siebie rolę Inwestora, pozyskując środki i częściowo finansując budowę Zakładu,
natomiast poszczeólne Gminy Powiatu kwidzyńskiego, w tym Gmina Prabuty zobowiązały się do spłaty
części zobowiązań zaciągniętych przez Miasto Kwidzyn w formie pożyczek w WFOŚiGW
i NFOŚiGW.
Łącznie pozyskano:
Pożyczka z WFOŚiGW 6 500 000 zł
Pożyczka z NFOŚiGW 5 546 310 zł
Dotacja z EkoFunduszu 3 542 500 zł
Część kwot z zaciągniętych pożyczek została umorzona. Jednocześnie Miasto Kwidzyn było zmuszone
do wcześniejszej spłaty zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, wykorzystując do tego
środki własne pochodzące z budżetu. Spowodowało to konieczność finansowania części inwestycji
Miasta z nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W wyniku rozliczenia zaciągniętych i spłaconych przez Miasto Kwidzyn pożyczek, uwzględniając
częściowe umorzenia, zmniejszeniu uległa kwota pozostała do spłaty przez Gminę Prabuty na rzecz
Miasta Kwidzyn, a wynikająca z zawartej umowy nr PL/40/03 z dnia 14.10.2003 r. oraz umowy nr
1/G/2005 z dnia 9.11.2005 r.
W związku z powyższym proponuje się uchylić podjęte uchwały dotyczące współfinansowania budowy
ZGO w Gilwie Małej i jednocześnie proponuje się udzielić pomocy finansowej gminie na spłatę
zaciągniętych przez Miasto zobowiązań finansowych w formie kredytów i pożyczek, w wysokości
281 523 zł, z podziałem na poszczególne lata:
2015

2016

2017

2018

73 209

72 556

71 902

63 856

Podjęta uchwała będzie miała pozytywny skutek dla budżetu Gminy w latach 2018 – 2019,
oszczędności z tego tytułu wyniosą 77 988 zł.

