
Uchwała Nr XXVIII/224/ 2020 
Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 
 
 
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 2020 roku, poz. 920) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) 

 
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 2021 - 2022, 
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. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (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 S.A. -1/583/2021 – wpływ dnia 
08 czerwca 2021 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 po podpisaniu umowy – w sierpniu 2021 roku. Termin 
spłaty kredytu upływałby 30 września 2022 roku. 
 
Powiat Stalowowolski angażuje się w działalność finansową Spółki PKS, z którą jest 
powiązany kapitałowo w wyniku umowy nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji, 
zawartej w dniu  
16 czerwca 2010 roku ze Skarbem Państwa. Powiat nabył 557 000 akcji serii A od numeru 
000000001 do nr 000557000 o nominalnej wartości 10,00 zł każda i łącznej wartości 
nominalnej 5 570 000,00 zł Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli 
Spółka Akcyjna, co stanowi 100% ogółu akcji. Minister Skarbu Państwa zawarł w umowie 
zapis, że przeniesienie praw z akcji PKS w Stalowej Woli 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 XXVIII/222/2021 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 16 czerwca 2021 
roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2021 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 2021 – 2035 (uchwała Nr XXVIII / /2021 
z dnia 16 lipca 2021), wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 
pozwalają na udzielenie poręczenia w kwocie 500 000,- zł, nie powodując przekroczenia 
wartości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w całości w 2022 roku. 
 
W celu zapewnienia płynności finansowej Spółki PKS powiat poręczał w latach 
ubiegłych kredyty odpowiednio:  
w roku 2011 – 1 000 000,-PLN na okres 1 roku,  
w roku 2015 – 200 000,- PLN na okres 1 roku, 
w roku 2018 – 200 000,- PLN na okres 1 roku, 
w roku 2019 – 500 000,- PLN na okres 1 roku, 
w roku 2020– 500 000,- PLN na okres 1 roku. 
 
W związku z poważnymi trudnościami ekonomicznymi będącymi następstwem 
ograniczenia sprzedaży biletów w okresie wakacji i ferii zimowych oraz panującej 
w kraju epidemii COVID-19, spadły przychody z działalności przewozowej co pogorszyło 
płynność finansową Spółki PKS. Prezes wystąpił z wnioskiem o poręczenie przez powiat 
kredytu krótkoterminowego zaciąganego na okres 1 roku.  
 
Po zapoznaniu się z warunkami na jakich Bank przyzna kredyt Spółce, Powiat jako 
organizator publicznego transportu zbiorowego zweryfikuje czy wsparcie udzielone 



operatorowi PKS w Stalowej Woli SA w 2021 roku, w formie poręczenia kredytu, spełnia 
przesłanki pomocy publicznej. 
 
Nadmieniamy, że PKS w Stalowej Woli SA realizująca zadania powiatu w zakresie 
transportu zbiorowego, jest największym przewoźnikiem na terenie powiatu 
stalowowolskiego i powiatu niżańskiego. Obecnie wykonuje kilkadziesiąt linii 
komunikacyjnych o zasięgu regionalnym na podstawie zezwoleń wydanych 
odpowiednio przez Starostę Stalowowolskiego i Marszałka Województwa 
Podkarpackiego. Spółka PKS zapewnia dostępność usług transportowych mieszkańcom 
niemalże każdego sołectwa na wskazanym obszarze, pomimo braku rentowności. Jest to 
jedyny przewoźnik zajmujący się tego rodzaju komunikacją.  
 
Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
 
 
  

 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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