UCHWAŁA NR XIX/115/2015
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie projektów
realizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku- Zdroju
Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z
2013 r., poz.885 ze zmianami), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie poręczenia spłaty kredytu krótkoterminowego w wysokości 172 000,00
zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100), na sfinansowanie realizacji projektów
współfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, realizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w LądkuZdroju.
2. Poręczenia udziela się do kwoty 172 000,00 zł., gdzie należność główna wynosić będzie 160 000,00 zł
natomiast odsetki i prowizje 12 000,00 zł.
3. Poręczenie jest terminowe i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
§ 2. Źródłem pokrycia poręczenia są dochody własne gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka- Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Tomasz Nowicki
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Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 94) jednostki
samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów tej ustawy. Łączna
kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej na dany rok. Ponadto poręczenia i gwarancje
są terminowe i udzielane do określonej kwoty. Art. 236 w/w ustawy stanowi natomiast, iż uchwała budżetowa
jednostki samorządu terytorialnego określa wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na
działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności
wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i
gwarancji udzielonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym stanowi
także (art.18), iż do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o
ile ustawy nie stanowią inaczej, z tym że do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie
uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania
maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym. W uchwale
wskazano kwotę do jakiej gmina udziela poręczenia i termin poręczenia, a także wskazano na źródła dochodów
z których miałoby nastąpić ewentualne
pokrycie wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia.
Poręczenia pożyczki lub kredytu udziela się Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju na sfinansowanie
realizacji projektów współfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w tym refundowanych środków z Unii Europejskiej.
Dla projektów głównie dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Województwa
Dolnośląskiego refundacja następuje w okresie kilku miesięcy po zakończeniu projektu. Bez zapewnienia
kredytem dodatkowego źródła finansowania, zabezpieczonego umowami na ich dofinansowanie z zewnętrznych
źródeł, realizacja wielu działań kulturalnych w gminie stałaby się niemożliwa, a oferta kulturalna byłaby
skromniejsza. Wszystkie projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych są zgodne z zakresem
działania samorządowej instytucji kultury i służą rozwojowi lokalnego społeczeństwa.
Zakres projektów obejmuje:
- rozwój infrastruktury kultury, np. zakup wyposażenia scenicznego służącego prowadzeniu zajęć z dziećmi,
młodzieżą i dorosłymi, częściowy remont budynku-siedziby instytucji kultury,
- realizację przedsięwzięć kulturalnych, np. Lądeckie Ludowe Stroje, Festiwal Muzyka u Źródeł
Poręczenia, o którym mowa w § 1 uchwały udziela się do kwoty 172 000,00 zł, na którą składa się należność
główna w wysokości 160 000,00 zł oraz odsetki i prowizje w wysokości 12 000,00 zł. Poręczenie udzielone
zostaje do dnia 31 grudnia 2016 r.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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