UCHWAŁA NR LXIV/551/2022
RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z

dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia pożyczki JESSICAZ

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 1079) uchwala się, co następuje:
Na

i

Upoważnia się Burmistrza Miasta Pułtusk do zaciągnięcia zobowiązania w Banku
Gospodarstwa Krajowego z tytułu pożyczki JESSICAZ, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
Gminy Pułtusk o udzielenie pożyczki JESSICA 2 na realizację projektu rewitalizacyjnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa 6: jakość życia, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów
zmarginalizowanych” pn. „Zagospodarowanie parków placów miejskich poprzez wykonanie
rekreacyjnej. Zagospodarowanie przystani miejskiej
infrastruktury komunikacyjnej
5 1.

i

i

iterenu."
której mowa w 5 1 wyniesie 2.696.000,002ł ( słownie: dwa
miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100), data uruchomienia pożyczki — 2022
rok, data rozpoczęcia spłaty - 31.03.2024, a data całkowitej spłaty - 30.12.2036r.
2035 wyniesie 200.000,00zł rocznie płatnych
2. Roczna spłata w latach 2024
w okresach kwartalnych po 50.000,002ł. W roku 2036 spłata wyniesie 296.000,002ł płatnych
w okresach kwartalnych po 74.000,002ł.
@

2. 1. Kwota pożyczki, o

——

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

@

3.

@

4. Uchwała wchodzi w życie

z

dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza
do zaciągnięcia pożyczki JESSICA 2

Gmina Pułtusk wystąpiła

projektu

pn.

z

wnioskiem o udzielenie pożyczki JESSICA

„Zagospodarowanie

infrastruktury komunikacyjnej

i

parków

i

placów miejskich

2

na realizację

poprzez wykonanie

rekreacyjnej. Zagospodarowanie przystani miejskiej

terenu", o zakładanym oprocentowaniu stałym pożyczki 1,05

i

%.

Pożyczka byłaby źródłem środków o niskim oprocentowaniu,

która pozwoli na

możliwość zrealizowania całego zadania na kwotę 3.370.930,58 zł, przy niskim udziale

środków własnych tj. 674.930,58 zł (20,02 %).
Do

rozpatrzenia wniosku należy dołączyć uchwałę Rady Miejskiej 0 upoważnieniu

Burmistrza.
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