ORG.0052-13/2008
Protokół Nr XXVII/08
sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Przemkowie
odbytej w dniu 9 grudnia 2008 r.
Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 9.50.
Na ogólny stan radnych 15 w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Sesję otworzył i powitał zaproszonych gości Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek
Janikowski, stwierdził prawomocność posiedzenia.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy są propozycje zmiany porządku obrad.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji. Za przyjęciem porządku głosowało
15 radnych.
Rada obradowała wg następującego porządku sesji.
1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/154/08 Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 9 września 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Przemków oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe
finansowanie planowanego deficytu budżetu 2008 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Do punktu 1
Pan Burmistrz poprosił Pana Krzysztofa Grybionko przedstawiciela Firmy Inwest Finance
sp. z o.o. w Poznaniu o informacje w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Pan Krzysztof Grybionko przypomniał, ze na pierwszym spotkaniu w miesiącu czerwcu
zostały określone na podstawie analizy maksymalne możliwości gminy dotyczące
zaciągania zobowiązań np. emisji obligacji. Rada zdecydowała się na emisję obligacji, była
to kwota 7 mln zł. Żaden z przyszłych banków, czyli tych które wykupują emisję obligacji
lub udzielają kredytów, nie złożył oferty w gminie Przemków na warunkach określonych
w uchwale z miesiąca września br. Oferta Urzędu jest bardzo wysoka, mimo to banki
odmówiły złożenia oferty, za wyjątkiem jednego banku. Taka zmiana sytuacji wynika
z tego, że ostatnio padło kilka dużych banków inwestycyjnych. Inne banki z udziałem
zagranicznym, także otrzymały nakaz zmniejszenia akcji kredytowej indywidualnej i dla
podmiotów większych. Bank Nordea jako jedyny wyraził wstępne zainteresowanie. Jednak
pomimo wielu prób firmie nie udało się skontaktować z dyrektorem banku, po to żeby
poznać warunki finansowe, na jakich ten bank mógłby udzielić zobowiązania. Gmina musi
zaciągnąć zobowiązanie, żeby zbilansować bieżący rok. Rada musi podjąć uchwałę
w sprawie zmiany emisji obligacji, ponieważ żaden bank nie złoży oferty na 7 mln zł
w ciągu 3 najbliższych lat. Pozostają dwie możliwości: obligacje lub kredyt. Różnica
polega na tym, że decydując się na obligacje można dalej negocjować z bankami.
W przypadku otrzymania zadawalającej oferty Pan Burmistrz może podjąć decyzje z dnia
na dzień o przyjęciu tej oferty Banku. Jeżeli będzie to kredyt na kwotę 2 mln zł, musi być
zachowana procedura o zamówieniach publicznych, która narzuca obowiązek ogłoszenia
przetargu w terminie rozstrzygnięcia minimum 7 dni. Jeżeli chodzi o pozyskanie środków
różnica jest niewielka, głównie chodzi o to żeby pozyskać środki. Firma po skontaktowaniu
się z bankiem postara się przedstawić otrzymane informacje. Rada musi podjąć
odpowiednią decyzję co do dalszych kroków i wybrać obligacje lub kredyt. Pan Burmistrz
razem z Panią Skarbnik przygotowali projekt uchwały w sprawie kredytu w wysokości
2 mln zł, który powinien zabezpieczyć potrzeby gminy w celu zbilansowania bieżącego
roku.
Radny Dąbrowski zwrócił uwagę, że sytuacja obecna zmusza do zmiany uchwały. Marża
wynosi obecnie w projekcie uchwały 2,5% , zbliża to nas do stóp kredytowych. Nasza
opłacalność zrównuje się obecnie z kredytem. Obligacje dają nam jedynie możliwość

przesuwania w czasie i negocjacje w przyszłym roku. Na spotkaniu były składane
deklaracje, że wszystko się uda. Radny zapytał co się faktycznie stało, że jesteśmy jedyną
gminą, której odmówiono.
Pan Grybionko poinformował, że banki odmówiły m.in. gminie Turek, Rakoniewice.
Przemków nie jest wyjątkiem. Jeżeli chodzi o marże, to Firma Inwest Finance sp. z o.o.
w Poznaniu jej nie zmieniła. Od września zmieniło się zachowanie banków. Z pewnym,i
utrudnieniami zostały podnoszone marże. W innych gminach były podejmowane zmiany
uchwał. W zeszłym tygodniu Firma dowiedziała się, że nikt nie przystąpi do przetargu za
wyjątkiem Banku Nordea.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Grybionko za wypowiedź i ogłosił przerwę
w obradach.
Po przerwie Radca Prawny zgłosił autopoprawki w projekcie uchwały zmieniającej
uchwałę Nr XXIII/154/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Przemków oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu:
1.w § 1 ust. 3 dodać wyraz ,, treść” i wykreślić część zdania: a ustęp 5 otrzymuje numer 3,
ustęp 6 otrzymuje numer 4.
2.w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 2,5 p.p. dla obligacji 6 i 7 letnich.
3.w ust. 6 błędnie wpisany paragraf - powinno być 5 a jest 4
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/154/08
Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 9 września 2008 r. w sprawie emisji obligacji
komunalnych Gminy Przemków oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/177/08 zmieniającą uchwałę Nr XXIII/154/08 Rady
Miejskiej w Przemkowie z dnia 9 września 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
Gminy Przemków oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Do punktu 2
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu
budżetu 2008 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu 2008 roku
i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Za podjęciem uchwały głosowało 15
radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/178/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu 2008 roku
i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Do punktu 3
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2008 r.
1. Dochody zwiększono ogółem o kwotę 258.552,14 zł, z tego:
- zwiększenie wynosi 453.525,35 zł.
- zmniejszenie wynosi 194.973,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 258.552,14 zł, z tego:
- zwiększenie wynosi 4.523.965,14 zł,
- zmniejszenie wynosi 4.265,413,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmieniono plan przychodów i wydatków Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Przemkowie.
a) przychody po zmianie wynoszą 3.382.879 zł,
b) wydatki 3.382.879 zł, zgodnie z załącznikiem ,,3a”.
Zmieniono dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane:
– dochody po zmianie 223.200 zł,

wydatki po zmianie 223.200 zł.
Rozwiązano rezerwę celową w wysokości 150.434 zł przeznaczoną na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Plan dochodów po zmianach wynosi 23.364.099,01 zł. Plan wydatków po zmianach
wynosi 27.408.191,01 zł.
Deficyt budżetu wynosi 4.044.092 zł. I zostanie sfinansowany:
– pożyczką w wysokości 306.707 zł,
– kredytem w wysokości 1.518.000 zł,
– wolnymi środkami z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 1.546.385 zł,
– przychodami ze sprzedaży obligacji komunalnych 673.000 zł.
Plan przychodów po zmianach wynosi: 5.371.092 zł
– pożyczka 306.707 zł,
– kredyt 1.518.000 zł,
– wolne środki z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 1.546.385 zł,
– sprzedaż obligacji komunalnych 2.000.000 zł.
Plan rozchodów wynosi 1.327.000 zł – bez zmian.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008
rok. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/179/08
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął sesję Rady
Miejskiej w Przemkowie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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