
 

Uchwała Nr  IX  / 70 / 2019 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 13 sierpnia 2019 roku 

 
 

w sprawie udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Stalowej Woli  Spółka Akcyjna, stanowiącego zabezpieczenie 

spłaty kredytu  

 
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie 

powiatowym  (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku  o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz.869) Rada Powiatu 

Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Udziela się poręczenia stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu, który 

zaciąga  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli  

Spółka Akcyjna w Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli na lata 

2019 - 2020, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z zapewnieniem 

transportu zbiorowego na terenie powiatu. 

 

§ 2 

 

Poręczenie, o którym mowa w § 1 wynosi 500 000,- PLN (słownie złotych: pięćset 

tysięcy 00/100). 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego, który 

podpisze stosowną umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w 

Stalowej Woli Spółka Akcyjna. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
                                                                                                             

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Ryszard Andres 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                  
 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli  Spółka 

Akcyjna  złożył  wniosek o udzielenie poręczenia stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu 

w wysokości 500 000,- zł (pismo znak: PKS SA -1/1048/2019 – wpływ dnia 28 czerwca 2019 

roku.  

PKS Stalowa Wola SA planuje zaciągnięcie kredytu w Nadsańskim Banku Spółdzielczym w 

Stalowej Woli na finansowanie bieżącej działalności t.j.  wynagrodzenia pracowników, 

zobowiązania publiczno – prawne, zobowiązania wobec dostawców. Kredyt będzie 

postawiony do dyspozycji Spółki niezwłocznie po podpisaniu umowy – w sierpniu 2019 roku. 

Termin spłaty kredytu upływałby w sierpniu 2020 roku. 

 

Umową nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji zawartą w dniu 16 czerwca 2010 roku 

pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Stalowowolskim, na rzecz Powiatu przeniesiono prawa 

z akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli  Spółka Akcyjna. 

Minister Skarbu Państwa zawarł w umowie zapis, że przeniesienie praw z akcji PKS Stalowa 

Wola SA leży w interesie społeczności lokalnej, a nabywca Powiat Stalowowolski oświadcza, że 

dołoży wszelkich starań w celu wykorzystania tych praw zgodnie z interesem tej społeczności, 

realizując zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym. 

 

 

W uchwale Nr IX /     / 2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 13 sierpnia  2019 roku w 

sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2019 rok, ustalono łączną kwotę 

poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do wysokości 500 000,- zł. 

 

Wskaźniki indywidualnego zadłużenia powiatu określone w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033 ( uchwała Nr IV/26 /2018 z dnia 

19 grudnia 2018 roku ze zm.),  wynikające z art. 243  ustawy o finansach publicznych, 

pozwalają na udzielenie poręczenia maksymalnie w kwocie 500 000,- zł, nie powodując 

przekroczenia wartości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w całości w 2020 roku. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

                                                                                                                                                                              
                                                                                                

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Ryszard Andres 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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