RADA GMINY
KRZr:SZYCE

UCHWALA NR VII31120 15
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 16 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyra:ienia zgody na uslug~ splaty i restrukturyzacji zobowi1!zan Gminy
(art. 518 § 1 pkt. 3 Kodeksu Cywilnego)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gmlOnyrn
(Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z p6in. zrn.), art. 518 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2014 roku poz. 12l), Rada Grniny uchwala, co nastypuje:

§ 1. Wyraza siy zgod y na zawarcie urn6w przejycia drugu Grniny na podstawie art. 518 § 1 pkt. 3 Kodeksu
cywilnego przez osoby trzeci q wylonionq w trybie przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zarn6wien publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z p6in. zrn.), z tyturu zobowiqzan wobec DNB Bank Polska S.A.
wynikajqcych z wyernitowanych obligacj i kornunalnych, z kt6rych zobowiqzania g16wne na dzien przejycia
wierzytelnosci nie przekroczq 6.960.000 zl.

§ 2. 1. Splata zobowiqzan wynikajqcych z zawartych urn6w, 0 kt6rych rnowa w § 1, obejrnujqcego
zobowiqzania g16wne wobec poszczeg61nych wierzycieli oraz odsetki i prowizje, nastqpi do dnia 31 grudnia
2029 roku i nie przekroczy lqcznie:
1) w roku 2017 - kwoty 10.000,00 zl,
2) w roku 2018 - kwoty 160.000,00 zl,
3) w roku 2019 - kwoty 160.000,00 zl,
4) w roku 2020 - kwoty 230.000,00 zl,
5) w roku 2021 - kwoty 400.000,00 zl,
6) w roku 2022 - kwoty 500.000,00 zl,
7) w roku 2023 - kwoty 600.000,00 zl,
8) w roku 2024 - kwoty 700.000,00 zl,
9) w roku 2025 - kwoty 800.000,00 zl,
10) w roku 2026 - kwoty 800.000,00 zl,
11) w roku 2027 - kwoty 800.000,00 zl,
12) w roku 2028 - kwoty 900.000,00 zl,
13) w roku 2029 - kwoty 900.000,00 zl.
2. Zr6dlern pokrycia zobowiqzan okreslonych w ust. 1 bydq dochody wlasne budzetu Grniny Krzeszyce
w latach 2015-2029.

§ 3. Zabezpieczenie prawidlowej reaJizacji kaZdego z zobowiqzan zaciqgniytych przez Grnin y Krzeszyce na
podstawie urn6w, 0 kt6rych rnowa w § 1 niniejszej uchwaly, stanowic bydzie weksel wlasny in blanco wraz
z deklaracjq wekslowq.
§ 4. Wykonanie uchwaly zleca siy W6jtowi Grniny Krzeszyce.
§ 5. Uchwala wchodzi w Zycie z dniern podjycia.
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UZASADNIENIE

do Uchwaly Nr VlI31120 is Rady Gminy Krzeszyce z 16 kwietnia 20 IS r. w sprawie w sprawie wyrazenia
na
uslugy
splaty
restrukturyzacji
zobowii}zan
Gminy
zgody
(art. Si8 § I pkt. 3 Kodeksu Cywilnego) .
Maji}c na uwadze koniecznose zachowania przez GminC( Krzeszyce wymaganych przepisami relacji, 0
ktorych mowa wart. 243 ustawy 0 finansach publicznych, zasadne jest dokonanie alokacji zadruzenia w
czasie poprzez skorzystanie z mozliwosci zawarcia umow przejycia dlugu przez osobC( trzeciq na podstawie
art. 518 § I pkt. 3 Kodeksu cywilnego. PrzejC(te zostani} zobowii}zania wobec DNB Banku Polska S.A.
wynikaji}ce z wyemitowanych obligacji komunalnych. Wniosek ten wynika z przeprowadzonej analizy
budzetu za rok 2015, prognozy dochodow wydatkow na lata nastypne oraz planowanych wykupow
obligacji wraz z kosztami obsrugi zadluzenia.
Osoba trzecia w rozumieniu art. 518 § I pkt. 3 Kodeksu cywilnego zostanie wyloniona w trybie
przepisow ustawy - Prawo zamowien publicznych. Gmina w SIWZ okrdli:
I. termin splaty zobowii}zan Gminy Krzeszyce z tyturu wyemitowanych obligacji, ktore zostani} objyte
umowi} przejC(cia dlugu - na konto wierzyciela, nie pozniej nii do dnia 30 czerwca 2015 roku.
2. wysokose i terminy splat w poszczegolnych latach zobowii}zania wobec osoby trzeciej wynikaji}cego
z umowy przejycia dlugu.
Gmina nie moze zacii}gni}e kredytu konsolidacyjnego, poniewaZ taki kredyt musia!by bye zacii}gany w
oparciu 0 art. 89 ust. I. pkt 3 ustawy 0 finansach publicznych, a tym samym bylby przychodem budzetu.
Zgodnie z wymowami art. 212 ust. I pkt. 4 ww. ustawy mozliwose zacii}gniC(cia kredytu czy pOZyczki musi
bezwzglC(dnie wynikae z zaplanowanych w uchwale budietowej przychodow i zwii}zanych z nimi wydatkow
lub rozchodow. Na rok 2015 Rada Gminy nie zaplanowala takich przychodow, poniewaz obcii}zenia
sp!atami budzetow w latach nastC(pnych przekraczalyby relacje okreslone na podstawie art. 243 ww. ustawy,
a przepisy nie czynii} wyji}tku dla splat dokonywanych w ramach konsolidacji.
Zawarcie umow na podstawie przedmiotowej uchwaly jest jedynym mozliwym sposobem na
restrukturyzacjC( zadruzenia w celu obnizenia kosztow obsrugi zadruzenia i zwiykszenia bezpieczenstwa w
zakresie spelnienia wymogow obowii}zuji}cych od 2014 roku wskaznikow splaty zadruzenia. Zawarcie
umowy 0 przejC(cie wierzytelnosci przez osoby trzecii} nie wii}ze siC( ze wplywem srodkow na rachunek
bankowy Gminy , nie wysti}pii} zatem przychody budzetu, ani nie zmieni siy ogolna wielkose zadluzenia.
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