
UCHWAŁA NR III/37/18
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. d, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. 1. Zaciągnąć kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 235.000.000 zł (słownie: 
dwieście trzydzieści pięć milionów złotych).

2. Ustalić, że walutą kredytu będzie złoty lub euro.

§ 2. 1. Ustalić przeznaczenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Katowice oraz 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Finansować kredytem realizację niektórych zadań inwestycyjnych w ramach wieloletnich przedsięwzięć 
inwestycyjnych, opisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045.

§ 3. Ustalić okres spłaty kredytu nie dłuższy niż 26 lat, tj. 2019-2045 (z zachowaniem okresu 5 - letniej 
karencji). 

§ 4. Przyjmować kredyt w latach 2019-2023 jako przychody budżetu miasta w transzach, w wysokościach 
wynikających z potrzeb realizowanych zadań inwestycyjnych:

1) w roku 2019 - 53.700.000 zł,

2) w roku 2020 - 62.000.000 zł,

3) w roku 2021 - 52.300.000 zł,

4) w roku 2022 - 35.000.000 zł,

5) w roku 2023 - 32.000.000 zł.

§ 5. Wysokość transzy przypadającej na dany rok budżetowy może ulec zmianie w przypadku zmiany w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice. 

§ 6. Ustalić, że zobowiązania wynikające z umowy kredytowej (umowy finansowej) pokryte zostaną z 
dochodów własnych Miasta. 

§ 7. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do zawarcia umowy kredytowej (umowy finansowej).

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Maciej Biskupski
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