UCHWAŁA NR 817/L/2018
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.
z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na realizację
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy
Królewieckiej 18 w Płocku”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.1000, poz.62, poz.1366) Rada Miasta Płocka uchwala,
co następuje:
§ 1. Postanawia się udzielić poręczenia finansowego dla Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.
z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Polska Kasa Opieki S.A.
na realizację
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy Królewieckiej
18 w Płocku”.
§ 2. 1. Wysokość poręczenia, o którym mowa w § 1 określa się do kwoty 5.842.000,00 zł. (słownie: pięć
milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące), stanowiącej raty kapitału wraz z odsetkami.
2. Okres na który udzielane jest poręczenie o którym mowa w § 1 ustala się od dnia podpisania umowy do
dnia 31 grudnia 2027 roku.
3. Określa się maksymalną wysokość zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia w kolejnych
latach objętych poręczeniem do kwoty:
1) 2019 rok – 200.000,00 zł.,
2) 2020 rok – 200.000,00 zł.,
3) 2021 rok – 2.200.000,00 zł.,
4) 2022 rok – 2.120.000,00 zł.,
5) 2023 rok – 240.000,00 zł.,
6) 2024 rok – 232.000,00 zł.,
7) 2025 rok – 224.000,00 zł.,
8) 2026 rok – 216.000,00 zł.,
9) 2027 rok – 210.000,00 zł.
§ 3. Pokrycie ewentualnej spłaty zadłużenia nastąpi z dochodów własnych Gminy – Miasto Płock z podatku
od nieruchomości od osób prawnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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