
Uchwa1a Nr LVI1274/2018 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie zaci,!gniycia pozyczki bez oprocentowania w Sp61dzielni Mieszkaniowej "Projektant". 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 z p6in. zm.), art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 0 

finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077) 

Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala co nastypuje: 

§ 1 

Zaci,!ga siy pozyczky bez oprocentowania w Sp61dzielni Mieszkaniowej "Projektant" w wysokosci 
6 641 994 zl na finansowanie zadan inwestycyjnych w latach 2018-2020, z tego : 

1) W 2018 roku w kwocie 3 365203 zl na zadania: 
a) Budowa drogi l,!cz,!cej ul. KDZ i KDL wraz z niezbydn,! infrastruktur,! 
b) Uzbrojenie terenu w rejonie ulic B1. Karoliny, Panskiej i Ustrzyckiej 
c) Budowa publicznej drogi l,!cz,!cej ul. Iwonick,! z ul. Baligrodzk,! 

w kierunku ul. Zmigrodzkiej 
d) Budowa publicznej drogi l,!cz,!cej ul. Krajobrazow,! z ul. Grechuty 

1 159000 zl; 
505000 zl; 

962852 zl; 
738 351 z1. 

2) W 2019 roku w kwocie 2 657 325 zl na zadania: 
a) Budowa drogi l,!cz,!cej ul. KDZ i KDL wraz z niezbydn,! infrastruktur,! 
b) Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie 
c) Budowa publicznej drogi l,!cz,!cej ul. Krajobrazow,! z ul. Grechuty 

1 060534 zl; 
380000 zl; 

1 216791 zl. 

3) W 2020 roku na zadanie "Budowa drogi l,!cz,!cej ul. KDZ i KDL 
wraz z niezbydn,! infrastruktur,!" w kwocie 619466 z1. 

§2 

Sp1ata pozyczki nast,!pi w latach 2019 -2025, z tego: 
1) Budowa drogi l'!cz'!cej ul. KDZ i KDL wraz z niezbydn,! infrastruktur,! w latach 2021-2025; 
2) Budowa publicznej drogi l'!cz'!cej ul. Iwonick,! z ul. Baligrodzk,! w kierunku ul. Zmigrodzkiej 

w latach 2019-2023; 
3) Budowa pUblicznej drogi l,!cz,!cej ul. Krajobrazow,! z ul. Grechuty w latach 2020-2024; 
4) Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie w latach 2020-2024; 
5) Uzbrojenie terenu w rejonie ulic B1. Karoliny, Panskiej i Ustrzyckiej w latach 2019-2023. 



, 


§ 3 


Zobowi,!-zania, 0 kt6rych mowa w niniejszej uchwale zostan,!- pokryte z dochod6w miasta Rzeszowa 
udzia16w w podatkach stanowi,!-cych doch6d budzetu panstwa. 

§4 

Traci moc Uchwala Nr XLIXl106112017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 wrzesnia 2017 r. w sprawie 
zaci,!-gniycia pozyczki bez oprocentowania w Sp61dzielni Mieszkaniowej "Projektant". 

§5 

Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§6 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Przewodnicz,!-cy 
Rady Miasta Rzeszowa 

~),~c 
Andrzkj Dec 



UZASADNIENIE 


1) Budowa drogi lqczqcej ul. KDZ i KDL wraz z niezbr;dnq infrastrukturq - 2839000 zl 


Pozyczka przeznaczona bydzie na budowy drogi gminnej 0 dlugosci 585 m wraz z chodnikami, 


parkingami, oswietleniem i odwodnieniem w rejonie budownictwa wielorodzinnego. 


2) Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie - 380000 zl 


Pozyczka przeznaczona bydzie na wykonanie robot budowlanych polegaj(}cych na budowie 


sieci kanalizacji deszczowej 0 srednicy do fi 400000 i 0 dlugosci 400 m w rejonie 


budownictwa wielorodzinnego. 


3) Budowa publicznej drogi lqczqcej ul. Iwonickq z ul. Baligrodzkq 

w kierunku ul. 'Zmigrodzkiej- 962 852 zl 

Pozyczka przeznaczona bydzie na budowy drogi gminnej 0 dlugosci 360 m wraz z chodnikami, 

parkingami, oswietleniem i odwodnieniem w rejonie budownictwa wielorodzinnego. 

4) Budowa publicznej drogi lqczqcej uf. Krajobrazowq z ul. Grechuty- 1 955 142 zl 

Pozyczka przeznaczona bydzie na budowy drogi gminnej 0 dlugosci 320 m wraz z chodnikami, 

parkingami, oswietleniem i odwodnieniem w rejonie budownictwa wielorodzinnego. 

5) Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bl. Karoliny, Pafzskiej i Ustrzyckiej -505 000 zl 

Pozyczka przeznaczona bydzie na budowie sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z posiadan(} 

dokumentacj(} projektow(} w rejonie ulic Bl. Karoliny, Paftskiej i Ustrzyckiej- zadanie 5. 


