UCHWAŁA NR VIII/65/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 20 udziałów w Samorządowym
Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
w Gostyniu wkładu pieniężnego w kwocie 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) i objęcie w zamian
20 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału w wysokości 10.000 zł.
§ 2. Udziały, o których mowa w §1, zostaną pokryte przez Miasto i Gminę Pleszew ze środków budżetu
Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. utworzony został w 2003 roku przez
jednostki samorządów terytorialnych oraz Stowarzyszenie Kupieckie. Podstawowym celem Funduszu jest
świadczenie pomocy sektorowi MSP w formie udzielania poręczeń kredytowych. Poręczenia mogą być
udzielane przedsiębiorcom mającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie
działania Funduszu. Głównym celem Funduszu jest ułatwianie rozwoju przedsiębiorczości.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Miasto i Gmina Pleszew posiada 5 udziałów w
Funduszu o wartości 50.000 zł, co stanowi 0.3% udział w wartości kapitału zakładowego wynoszącego
16.410.000 zł.
Działalność poręczeniowa Funduszu na terenie Miasta i Gminy Pleszew według stanu narastająco
na dzień 31 grudnia 2018 r. kształtuje się następująco: wartość udzielonych poręczeń 14.699.700 zł, liczba
udzielonych poręczeń: 67. Ponadto w latach 2010-2017 w ramach realizacji inicjatywy JEREMIE,
przedsiębiorcom z terenu Miasta i Gminy Pleszew udzielono 35 poręczeń o wartości 9.699.000 zł.
Najczęściej z poręczeń korzystają mikroprzedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne, zajmujące się
produkcją. Wnioskowane poręczenia stanowią głównie kwoty w przedziale od 100 do 500 tys. zł.
Mając na uwadze intensywność korzystania z pomocy Funduszu przez przedsiębiorców,
zasadnym jest zwiększenie udziałów w Funduszu, pozwalając tym samym zwiększyć możliwości
poręczycielskie dla przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Pleszew.
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