
UCHWAŁA NR 533  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) - Rada Miasta Konina 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Wyraża się zgodę na wniesienie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - 

Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie środków Miasta 

Konina w wysokości 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych) w formie wkładu 

pieniężnego, w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 

nowych udziałów. 

§ 2. 

Miasto Konin obejmie 1248 udziałów (jeden tysiąc dwieście czterdzieści osiem) 

o wartości nominalnej 3 203,26 zł (trzy tysiące dwieście trzy złote 26/100) każdy. 

§ 3. 

Wkład pieniężny, o którym mowa w § 1, Spółka przeznaczy na dofinansowanie projektu 

pn.: „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”. 

§ 4. 

Wkład pieniężny, o którym mowa w § 1, zostanie przekazany w dwóch transzach: 

1) w 2022 roku projekt, o którym mowa w § 3, zostanie dofinansowany ze środków 

zabezpieczonych w budżecie Miasta Konin na rok 2022, kwotą 2 000 000 zł (słownie: 

dwa miliony złotych) poprzez objęcie 624 nowych udziałów. 

2) w 2023 roku projekt, o którym mowa w § 3, zostanie dofinansowany ze środków 

zabezpieczonych w budżecie Miasta Konin na rok 2023, kwotą 2 000 000 zł (słownie: 

dwa miliony złotych) poprzez objęcie 624 nowych udziałów. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 



§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 533 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej - Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Koninie. 

MPEC - Konin realizuje co roku inwestycje pozwalające na utrzymanie ciągłej dostawy 

ciepła dla mieszkańców Konina. Nakłady na finansowanie inwestycji bieżących 

ponoszone są z własnych środków Spółki. Utrzymanie sprawności systemu 

ciepłowniczego jest gwarancją bezawaryjnej dostawy ciepła. Od roku 2018 Spółka 

prowadzi również realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

Pierwszym projektem jest „Przebudowa sytemu ciepłowniczego miasta Konina”, 

którego planowany koszt całkowity to ponad 27,5 mln zł, a udział dofinansowania to 

12,5 mln zł. Zakończenie realizacji projektu planowane było na rok 2021, jednak 

z uwagi na to, że jedno z zadań pokrywa się z zadaniem realizowanym przez Miasto 

Konin, dotyczącym przebudowy obiektów mostowych nad rzeką Wartą, istnieje 

konieczność renegocjowania umowy z NFOŚiGW i wydłużenia terminu zakończenia 

projektu maksymalnie do roku 2023. 

W sierpniu 2020 roku została podpisana umowa na realizację drugiego projektu pn. 

„Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie”. Koszt całkowity projektu to  

6 mln zł, dofinansowanie NFOŚiGW to 4,1 mln zł. Projekt poza przebudową węzłów 

i sieci m.in. w ulicy Leśnej wymaga również likwidacji 8 węzłów grupowych, które będą 

finansowane ze środków własnych. Planowany termin zakończenia projektu to rok 

2023. 

W dniu 28 października 2020 r. została podpisana z NFOŚiGW umowa 

o dofinansowanie projektu pn.: ”Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”. 

Planowany całkowity koszt wynikający z umowy to 56,1 mln zł, w tym koszty 

kwalifikowane wynoszą 44,4 mln zł. Rekomendowane dofinansowanie wynikające 

z umowy to 24,1 mln zł, co stanowi około 54% kosztów kwalifikowanych. Na realizację 

projektu „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie” Spółka ogłosiła drugi przetarg, 

w którym termin składania ofert upłynął 30 marca 2021 roku. Została złożona jedna 

oferta, której wartość brutto wynosi 58,5 mln zł (47,5 mln zł netto). Oferta obejmuje 

roboty budowlane i sprzęt oraz część wymaganych szkoleń. Po uwzględnieniu 

wartości wynikających ze złożonej oferty koszty kwalifikowane projektu wyniosą 



ponad 48 mln zł i w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych wynikających 

z umowy zawartej z NFOŚiGW (44,3 mln zł) są wyższe o 3,7 mln zł. 

Przy realizacji projektu Spółka planuje skorzystać z pożyczki w wysokości 15 mln zł, 

oferowanej przez NFOŚiGW w ramach Programu priorytetowego nr 5.16 „Wspieranie 

projektów realizowanych w ramach poddziałania 1.1.1, działań 1.2, 1.5 i 1.6 Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.  

Wszystkie wyżej wymienione nakłady mogą spowodować trudności w płynności 

finansowej Spółki. 

Budowa Ciepłowni geotermalnej to ważna i znacząca dla miasta Konina inwestycja, 

która spowoduje wykorzystanie istniejących zasobów geotermalnych, pozwoli na 

produkcję ciepła czystego ekologicznie, rozproszenie źródeł dostawy ciepła, a także 

ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery i ochronę środowiska 

naturalnego. 

Wyższe koszty budowy Ciepłowni wynikające ze złożonej oferty oraz kumulacja 

nakładów na realizację pozostałych inwestycji unijnych i bieżących istotnie 

wpłyną na strukturę finansowania działalności inwestycyjnej Spółki. Biorąc pod 

uwagę zaistniałą sytuację oraz niezbędną konieczność realizacji bieżących 

inwestycji w sieci ciepłownicze i budowy ciepłowni wnioskujemy 

o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie” 

o kwotę wnioskowaną powyżej. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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