
Id: EMOTB-OCCSM-QFPCM-JFWLC-IJDCC. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR XII/55/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem 
na zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie 
przepływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT dla inwestycji realizowanej przez 
Związek Międzygminny ,, Puszcza Zielonka" w ramach projektu nr POIS.01.01.00-00-
005/07 pn. ,, Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9e oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Swarzędz uchwala co następuje: 

§ 1. 
1. W związku z ubieganiem się przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” 

w Murowanej Goślinie o udzielenie długoterminowego kredytu odnawialnego do kwoty 16 000 
000,00 zł z Banku Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Poznaniu celem 
zapewnienia środków na sfinansowanie przepływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT 
dla przedsięwzięcia nr POIS.01.01.00-00-005/07 pn. „Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” realizowanego przez Związek Międzygminny 
„Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie– Rada Miejska w Swarzędzu, będącej członkiem 
Związku postanawia: 
1)Wyrazić zgodę i upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do zaciągnięcia 

zobowiązania wekslowego poprzez poręczenie weksla in blanco wystawionego przez 
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie do wysokości 
odpowiadającej procentowemu udziałowi Gminy Swarzędz w kosztach realizacji 
przedsięwzięcia tj. do kwoty 3 251 113 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden 
tysięcy sto trzynaście złotych 00/100) 

2)Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do złożenia oświadczenia o poddaniu 
się rygorowi egzekucji w myśl art. 97 ustawy prawo bankowe do wysokości 150 % kwoty 
udzielonego kredytu, proporcjonalnie do wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi 
Gminy. 
2. Weksel in blanco stanowi zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu odnawialnego 

na sfinansowanie przepływów z tytułu podatku od towarów i usług VAT dla inwestycji 
realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie w ramach 
projektu nr POIS.01.01.00-00-005/07 pn.” Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka i okolic”. 

§ 2. 

Poręczenie wekslowe o którym mowa w § 1 zostanie udzielone na okres od dnia 
uruchomienia środków kredytu odnawialnego do dnia spłaty wszystkich zobowiązań 
wynikających z tej umowy. 

§ 3. 

Ewentualna spłata zaciągniętego zobowiązania wekslowego do wysokości określonej w § 
1 będzie następować z dochodów własnych Gminy w latach 2011- 2014. 
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§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011 roku 
W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wybrany Bank 

Ochrony Środowiska S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu, który złożył najkorzystniejszą 
(jedyną) ofertę udzielenia długoterminowego kredytu odnawialnego z przeznaczeniem na 
sfinansowanie przepływów z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) niezbędnego dla 
prowadzenia inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
i okolic” nr POIS 01.01.00-00-005/07-00. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu 
przewidywana kwota podatku VAT do poniesienia w latach 2011 -2014 – to około 66 
milionów zł (podatek został skalkulowany w wysokości 23% wartości netto inwestycji). 

Bank udzieli Związkowi długoterminowego kredytu do maksymalnej wysokości 16 000 
000,00 zł. Kredyt ma charakter odnawialny, co oznacza że każda spłata całości lub części 
zadłużenia powoduje, iż odnawia się on do wysokości 16 000 000,00 zł i może być 
wykorzystany ponownie w okresie na jaki został przyznany. 

Konstrukcja przepływów z podatku VAT wygląda następująco: po rozliczeniu podatku VAT 
naliczonego (podatek zapłacony do Wykonawcy) w deklaracji VAT 7 (wraz z wnioskiem 
o zwrot) składanej do Urzędu Skarbowego – podatek zostanie zwrócony do Związku po 180 
dniach, co automatycznie będzie umniejszało saldo zaciągniętego kredytu. Po uzyskaniu 
pierwszych wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego za wytworzony majątek - zwroty 
z podatku VAT będą dokonywane po 60 dniach. 

Parametry kredytu, zgodnie z ofertą banku: 
- WIBOR 3M + marża banku – 2,4%, 
- okres kredytowania w latach 2011 – 2014 roku, 
- spłata kredytu w latach 2011 – 2014, 
- źródło spłaty kredytu – zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz środki własne, 
- Zabezpieczeniem kredytu będzie: weksel In blanco Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka” wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez gminy członkowskie, przy czym 
każda gmina udziela poręczenia do wysokości jej udziału w inwestycji, wraz 
z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/55/2011 z dnia 24 maja 2011 r.

Zestawienie obciążenia gmin- członków Związku Międzygminnego ,,Puszcza Zielonka" w Murowanej
Goślinie-kwot zabezpieczenia długoterminowego kredytu odnawialnego w stosunku do ich udziału % w
przedsięwzięciu nr POIS.01.01.00-00-005/07 pn. " Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic"
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Załącznik nr 1 




Do Uchwały nr 


Rady Miejskiej w Swarzędzu





z dnia 24 maja 2011 r.


Zestawienie obciążenia gmin – członków Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”


w Murowanej Goślinie – kwot zabezpieczenia długoterminowego kredytu

odnawialnego w stosunku do ich udziału % w przedsięwzięciu

nr POIS.01.01.00-00-005/07 pn.” Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 


Puszcza Zielonka i okolic”.

		Lp.

		Miasto/Gmina

		Ogólna kwota zabezpieczenia pożyczki

		Udział %

		Obciążenie Miasta/Gminy


z tytułu zabezpieczenia pożyczki



		1

		Czerwonak

		17 765 646 zł

		18,5%

		3 286 645 zł



		2

		Murowana Goślina

		

		23,2%

		4 121 630 zł



		3

		Pobiedziska

		

		29,5%

		5 240 865 zł



		4

		Skoki

		

		10,5%

		1 865 393 zł



		5

		Swarzędz

		

		18,3%

		3 251 113 zł



		

		Ogółem: 

		X

		100,00%

		17 765 646 zł









