
UCHWAŁA NR XXXIII/691/13

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków pochodzących z Inicjatywy JESSICA na realizację zadania 
pn.: "Gdyńska Szkoła Filmowa z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim 

i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na 
Kamienną Górę"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.1)), uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Postanawia się zaciągnąć  pożyczkę ze środków pochodzących z Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 do kwoty 
21.905.899zł,  która zostanie wykorzystana na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gdyni 
w latach 2013 -2015 i przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Gdyńska Szkoła Filmowa 
z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz 
z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę”.

§ 2. 

Pożyczka zostanie spłacona w latach 2016-2033. 

§ 3. 

Spłata zaciągniętej pożyczki wraz z należnymi odsetkami zostanie sfinansowana z dochodów własnych Miasta. 

§ 4. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta  do zawarcia umowy pożyczki oraz do ustanowienia na rzecz Banku 
Gospodarstwa Krajowego  S.A. zabezpieczenia spłaty pożyczki w formie weksla In blanco oraz poprzez 
ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Miasta Gdyni wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia 
nieruchomości będących przedmiotem hipoteki. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, 
Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, 
poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.
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