UCHWAŁA NR XXXI/287/16
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązania Gminy poprzez przejęcie długu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz.1870), art. 518 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy przejęcia długu Gminy, na podstawie art. 518 § 1 pkt 3
Kodeksu cywilnego, przez osobę trzecią wyłonioną w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) z tytułu zobowiązania wobec
wierzyciela wynikającego z istniejącej umowy subrogacji w kwocie 43 760 000,00 zł wobec Getin Noble
Bank S.A. z siedzibą w Warszawie – umowa subrogacji na kwotę 43 760 000,00 PLN (umowa Nr
S2113/KO/2016).
§ 2. Spłata zobowiązania wynikającego z zawartej umowy, określonej w §1, obejmującego zobowiązanie
wobec wskazanego wierzyciela oraz odsetki i prowizję, nastąpi do dnia 31 grudnia 2036 roku.
§ 3. Źródłem pokrycia zobowiązania określonego w §2 niniejszej uchwały będą dochody własne Gminy
Kluczbork w latach 2017-2036.
§ 4. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji zobowiązania zaciągniętego przez Gminę Kluczbork,
określonego w §1 niniejszej uchwały stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Zawarcie umowy z nowym wierzycielem ma na celu obniżenie kosztów odsetkowych od
istniejącego zadłużenia. Zapisy umowy subrogacji umożliwiają dokonanie przedterminowej spłaty
zobowiązania, co stanowi podstawę realizacji omawianego działania. Obecna umowa
przewiduje, że Gmina ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty zobowiązania lub jego części bez
ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, w tym prowizji i odsetek.
Skorzystanie z tego rozwiązania nie wiąże się z wpływem środków na rachunek bankowy Gminy,
gdyż spłata zobowiązania Gminy przez osobę trzecią nastąpi bezpośrednio na rachunek
uprawnionego wierzyciela (tj. Getin Noble Bank S.A.). Nie nastąpi zatem przychód i nie zwiększy
się kwota zadłużenia Gminy. Będzie to pozabilansowa operacja na długu Gminy zgodna
z warunkami określonymi w uchwale nr 6 Krajowej Rady Izb Obrachunkowych z dnia 10.06.2011
r. w sprawie kredytów konsolidacyjnych.
Harmonogram spłaty zadłużenia nie zmieni się i dalszym ciągu Gmina będzie spełniać wymogi,
określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
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