
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 i 3 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 III/37/18 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie 
zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym dokonać następujących zmian:

1) § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. ust. 2. Finansować kredytem realizację 
niektórych zadań inwestycyjnych w ramach wieloletnich przedsięwzięć 
inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice.”;

2) § 3. otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustalić okres spłaty kredytu nie dłuższy niż 25 lat tj. 
2020-2045 (z zachowaniem okresu 5 - letniej karencji).";

3) § 4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Przyjmować kredyt w latach 2020 - 2023 jako 
przychody budżetu miasta w transzach, w wysokościach wynikających z potrzeb 
realizowanych zadań inwestycyjnych:

a) w roku 2020 - 69.200.000 zł,

b) w roku 2021 - 71.900.000 zł,

c) w roku 2022 - 50.900.000 zł,

d) w roku 2023 - 43.000.000 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 235 mln zł, podpisanego dnia 4 listopada 2019 roku), tj. Rozbudowa Drogi 

Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej etap I, Przebudowa strefy 

śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej, Budowa trzech basenów w dzielnicach, Przygotowanie 

terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej, Przedłużenie ul. Stęślickiego na 

odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego, Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną 

(planowana ul. Nowogliwicka), Modernizacja budynków komunalnych, Modernizacja budynków komunalnych  w 

oparciu o program ograniczenia niskiej emisji, Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Karola Miarki w Katowicach, Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w 

Katowicach, Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach, Budowa drogi wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada, Połączenie drogowe ul. Radockiego z 

ul. Braci Wiechułów, Bezpieczny maluch na start, Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. 

Gospodarczej. 
 

W związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięć w czasie oraz wymogami EBI wynikającymi z 

Ramowego programu inwestycyjnego dla miast aglomeracji Górnego Śląska (tj. kredyt w ramach kontraktu 

B zostanie uruchomiony po pobraniu wszystkich transz w ramach kontraktu A zawartego na kwotę 

165 mln zł) odstąpiono od pobrania planowanej transzy kredytu w 2019 roku w wysokości 53.700.000 zł 

oraz zwiększono wysokość transz planowanych do pobrania w kolejnych latach: 

 w 2020 roku o 7.200.000 zł, 

 w 2021 roku o 19.600.000 zł, 

 w 2022 roku o 15.900.000 zł, 

 w 2023 roku o 11.000.000 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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