
UCHWAŁA NR LI/382/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Spółce JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art.18 ust.l oraz ust.2 pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz art. 6 ust.l pkt. 2 i ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim 
uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Miasta Maków Mazowiecki w 2022 roku długoterminowej pożyczki Spółce 
JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 1.300.000,00 zł (słownie: milion trzysta tysięcy 
złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w energię 
cieplną poprzez zakup surowców energetycznych.

§ 2. 1. Spłata pożyczki nastąpi do dnia 30 czerwca 2023 roku.
2. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

3. Pożyczka jest nieoprocentowana.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, tryb i termin jej rozliczenia oraz zwrot określi umowa 

zawarta pomiędzy Miastem Maków Mazowiecki a Spółką JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Makowie Mazowieckim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR LI/382/2022 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Spółce JUMA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

Obecna dramatyczna sytuacja na rynkach paliw kopalnych i wynikające z niej ograniczenia 
w dostępności do węgla energetycznego oraz wielokrotny wzrost cen w stosunku do roku 
poprzedniego (z ok. 400,32 zł/Mg w sierpniu 2021 do ok. 2.623,39 zł/Mg w sierpniu 2022 r.) 
spowodowało, że Spółka JUMA Sp. z o. o. nie jest w stanie udźwignąć obciążeń finansowych 
związanych z zabezpieczeniem wymaganego paliwa węglowego.

Ponadto ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) zobowiązuje 
Spółkę JUMA Sp. z o. o. do sprzedaży ciepła poniżej cen zatwierdzonych taryfą URE tj. poniżej 
kosztów produkcji. Brakujące środki mają być rekompensowane przez Zarządcę Rozliczeń w miarę 
posiadanych na ten cel przez budżet państwa środków finansowych. Opóźnienia wypłat 
rekompensat mogą również przełożyć się na utratę płynności finansowej przez Spółkę JUMA 
Sp. z o.o.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie przedłożonej uchwały w proponowanym brzmieniu 
jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY RAL

Dariusz Artu znikowsk ’
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