
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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 2019 r.  poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXII/430/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016 roku, zmienionej 
uchwałami  Nr XXXIV/671/16 z dnia 14 grudnia 2016 r., Nr L/1033/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. 
oraz Nr III/34/18 z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym dokonać następujących zmian:

1) § 4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Przyjmować kredyt w latach 2018 - 2020 jako 
przychody budżetu miasta w transzach, w wysokościach wynikających z potrzeb 
realizowanych zadań inwestycyjnych:

a) w roku 2018 - 49.500.000 zł,

b) w roku 2019 - 87.300.000 zł,

c) w roku 2020 - 28.200.000 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 
 

W przedkładanym projekcie uchwały dostosowuje się pobranie transz kredytu do harmonogramu 

realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

(w ramach kontraktu finansowego na kwotę 165 mln zł, podpisanego dnia 10 listopada 2016 roku), tj. 

Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”, węzeł „Brynów 

Pętla”, węzeł „Sądowa”, węzeł „Ligota”, Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z 

DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I i IV, Kompleksowa termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice: etap III, etap V, etap VI, Budowa trzech 

basenów w dzielnicach, Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

Nr 2 w Katowicach, Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława 

Maczka w Katowicach, Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową. 
 

W związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięć w czasie, zmniejszono kwotę II transzy kredytu (w 

2019 roku) oraz zwiększono wysokość III transzy planowanej do pobrania w 2020 roku o 2.985.000 zł.  

 

Przedkładany projekt uchwały jest zgodny z projektem budżetu miasta Katowice na 2020 rok oraz   

projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2020-2045. 
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