
Uchwała Nr 466/XXXIX/2014 

Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 26 lutego 2014 r. 

 
 
w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Usług  
                  Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 94 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 
Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. 

Udziela się poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
Sp. z o.o. w Ciechanowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa 
Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu 
ciechanowskiego - Instalacja mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów 
komunalnych zmieszanych (o przepustowości 50.000 Mg/rok/2 zmiany).” do łącznej kwoty 
poręczenia 22.500.000,00 zł. Poręczenie obejmuje kapitał w kwocie 20.976.750,00 zł oraz 
inne zobowiązania wynikające z udzielonej pożyczki, które na dzień podjęcia uchwały 
wynoszą 1.523.250,00 zł. 
 

§ 2. 

1. Poręczenie obowiązuje w okresie od dnia wymagalności pierwszej raty kapitałowej, tj. od 
31 stycznia 2015 r. do dnia spłaty, tj. do 20 grudnia 2029 roku. 

2. Warunki udzielenia poręczenia zostaną określone w umowie poręczenia. 
 

§ 3. 

Odpowiedzialność Gminy Ciechanów z tytułu udzielonego poręczenia, o którym mowa w §1., 
w poszczególnych latach budżetowych jest następująco ograniczona: 

− w roku budżetowym 2015 do wysokości 1.500.000,00 zł, 
− w roku budżetowym 2016 do wysokości 1.500.000,00 zł, 
− w roku budżetowym 2017 do wysokości 1.500.000,00 zł, 
− w roku budżetowym 2018 do wysokości 1.500.000,00 zł, 
− w roku budżetowym 2019 do wysokości 1.500.000,00 zł, 
− w roku budżetowym 2020 do wysokości 1.500.000,00 zł, 
− w roku budżetowym 2021 do wysokości 1.500.000,00 zł, 
− w roku budżetowym 2022 do wysokości 1.500.000,00 zł, 
− w roku budżetowym 2023 do wysokości 1.500.000,00 zł, 
− w roku budżetowym 2024 do wysokości 1.500.000,00 zł, 
− w roku budżetowym 2025 do wysokości 1.500.000,00 zł, 
− w roku budżetowym 2026 do wysokości 1.500.000,00 zł, 



− w roku budżetowym 2027 do wysokości 1.500.000,00 zł, 
− w roku budżetowym 2028 do wysokości 1.500.000,00 zł, 
− w roku budżetowym 2029 do wysokości 1.500.000,00 zł. 

 
§ 4. 

Spłata ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia następować będzie 
z wpływów z podatku od nieruchomości. 
 

§ 5. 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

           Wiceprzewodniczący 
         Rady Miasta Ciechanów 

 

             Zdzisław Dąbrowski 


