Uchwała Nr ..............................
Rady Miejskiej Kościana
z dnia .............................. 2015 r.
w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2013roku,poz. 594 ze zmianami ) Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Miejska Kościan nabywa 4 (słownie: cztery) udziały w kapitale zakładowym
Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. o wartości 40.000,00 zł (słownie:
czterdzieścitysięcyzłotych 00/100).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr ..............................
Rady Miejskiej Kościana
z dnia .............................. 2015 r.
w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. z siedzibą w Gostyniu istnieje od
2003 roku. Oferuje zabezpieczenia spłaty kredytów, pożyczek oraz transakcji leasingowych dla
lokalnych przedsiębiorców. Dzięki udzielonym poręczeniom dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców, Fundusz ułatwia im dostęp do kapitału zewnętrznego, co sprzyja ich rozwojowi
i przyczynia się do tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy.
Uchwałą Nr XIX/199/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 kwietnia 2008 roku Gmina Miejska
Kościan przystąpiła do Funduszu i wniosła wkład pieniężny w wysokości 10.000,00 zł (1 udział).
W 2009 roku Gmina Miejska nabyła 4 udziały o wartości 40.000,00 zł, w 2011 roku 3 udziały
o wartości 30.000,00 zł, w 2012 roku 2 udziały o wartości 20.000,00 zł, a w 2013 roku 4 udziały
o wartości 40.000,00 zł. Łącznie Gmina Miejska Kościan posiada 14 udziałów o wartości
140.000,00 zł.
Od początku działalności do dnia 30 kwietnia 2015 roku Fundusz udzielił łącznie 3.472
poręczenia na kwotę 362.741.771,18 zł, w tym na rzecz przedsiębiorców z terenu naszego miasta
178 poręczeń na kwotę 19.012.729,00 zł.
Im wyższy nasz udział w kapitale Funduszu, tym większa grupa zainteresowanych z terenu
miasta, może otrzymać stosowne poręczenie. W efekcie może nastąpić zmniejszenie bezrobocia,
a w dalszej perspektywie, zwiększenie wpływów do budżetu.
W związku z tym w roku 2015 Gmina Miejska Kościan nabywa dalsze 4 udziały o wartości
40.000,00 zł.
Z uwagi na powyższe wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.

Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga
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