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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie zgody na udzielenie poręczenia kredytu Spółce "Dolina Stobrawy" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Spółce „Dolina Stobrawy” Sp. z o.o.  z siedzibą 
w Maciejowie 8 poręczenia kredytu w kwocie 1 300 000,00 zł (słownie zł: jeden milion trzysta tysięcy 
złotych 0/100). 

§ 2. Poręczenie obejmować będzie kredyt o okresie spłaty maksymalnie do dnia 31.12.2027 r. 

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kluczborka do dokonywania czynności prawnych związanych 
z udzieleniem poręczenia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ………………

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zgody na udzielenie poręczenia kredytu

Spółce „Dolina Stobrawy”

Gmina Kluczbork poręcza kredyt Spółce „Dolina Stobrawy” na wkład własny w związku
z podpisaniem przez tę Spółkę umów z Województwem Opolskim, na realizację projektów
w ramach RPO WO 2014-2020. W ramach projektów zostaną przeprowadzone remonty budynków, będące
własnością spółki, w historycznej części Pasieki (4 budynki) oraz zmiana sposobu ich użytkowania.
Powstaną tam miejsca wystawowe poświęcone pszczelarstwu, Dzierżonowi, edukacji o owadach itp. Jeden
z budynków (stodoła) zostanie zaadaptowany na salę
konferencyjno-szkoleniową, a inny na kawiarnię i sklep. Zostanie zagospodarowana przestrzeń pomiędzy
budynkami jak również wybudowany nowy budynek pracowni pasiecznej gdzie w części będzie
prowadzona produkcja, a w części edukacja. W ramach projektu zostanie również zakupione wyposażenie
oraz sfinansowane działania niematerialne takie jak szkolenia, konferencje,
warsztaty itp. 
Realizacja projektów ma na celu ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszego
regionu, a zwłaszcza gminy Kluczbork oraz zdywersyfikowanie przychodów Spółki. Po zakończeniu
realizacji projektów (do końca 2021 r.) Spółka znacznie rozwinie swoją działalność edukacyjną, która
przyniesie dodatkowe przychody i pozwoli na poprawienie sytuacji finansowej Spółki.
Gmina Kluczbork obecnie posiada 93% udziałów w Spółce „Dolina Stobrawy” Sp. z o.o.
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