UCHWAŁA NR VIII/67/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie upoważnienia do poręczenia pożyczki zastawem rejestrowym na udziałach Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Celem zabezpieczenia wierzytelności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu z tytułu umowy pożyczki zaciągniętej w kwocie 4.276.968,55 zł przez Przedsiębiorstwo
Komunalne Spółka z o.o. na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mechanicznobiologicznej oczyszczalni ścieków Pleszew wraz z budową kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej
z przykanalikami, przepompowni ścieków wraz z przewodami tłocznymi i przyłączami energetycznymi w m.
Pleszew i Lenartowice” realizowanego w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w Gminie Pleszew” nr POIS.01.01.00-00-083/08, wyraża się zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na
4.946 udziałach po 500,00 zł każdy, na łączną kwotę 2.473.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta
siedemdziesiąt trzy tysiące zł 00/100) stanowiących przedmiot własności Miasta i Gminy Pleszew
w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółce z o.o. w Pleszewie jako poręczenie zaciągniętej pożyczki.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 4D3BBEA7-AFD0-43AB-8599-384580CDE759. Uchwalony

Strona 1

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

W celu zabezpieczenia pożyczki w kwocie 4.276.968,55 zł zaciągniętej przez
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie
Pleszew” konieczne jest podjęcie uchwały upoważniającej Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do
udzielenia wymaganego przez pożyczkodawcę poręczenia do wysokości 130 % kwoty pozostającej
do spłaty tj. 2.473.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące zł 00/100)
stanowiących 4.946 udziałach po 500,00 zł każdy, w formie zastawu rejestrowego na udziałach
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. stanowiących przedmiot własności Miasta i Gminy oraz
zwolnienie obciążenia hipotecznego na nieruchomości objętej KW nr KZ1P/00017072/0 i
KZ1P/00039646/5.
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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