
Projekt

z dnia  .... grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 
RADY MIASTA OPOLA

z dnia  ……grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim 

Banku Inwestycyjnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "c" i art. 58 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.  Dz.U. z 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815)  w związku 
z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 
z  2019 poz. 869, z 2018 poz. 2245) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

§ 1. 
W uchwale Nr XXIV/419/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku  Inwestycyjnym dokonuje się 
następujących zmian:
1. w § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zwiększa się wysokość zaciąganego kredytu, o którym mowa w ust. 1
o 75.000.000 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć milionów).”.

2. w § 1 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Udzielony przez Bank kredyt przeznaczony zostanie na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu i wykorzystany będzie na współfinansowanie wydatków majątkowych 
Miasta Opola.
3. Kredyt zostanie postawiony przez Bank do dyspozycji Miasta Opola w latach 2016-
2021 (okres uruchomienia kredytu) w wysokościach nie sprzeciwiających się 
odpowiednim zapisom uchwał budżetowych uchwalonych przez Radę Miasta Opola dla 
lat 2016-2021.
4. Całkowite uruchomienie kredytu nastąpi nie później niż do 31.12.2021 roku.”.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

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

Przedkładany projekt uchwały dotyczy podwyższenia kredytu zaciąganego w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym o kwotę 75.000.000 zł. 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest Bankiem Wspólnoty Europejskiej i specjalizuje się  

w udzielaniu kredytów i pożyczek dla sektora publicznego. Kredyty te, ze względu na preferencje 

cenowe, traktowane są jako wsparcie dla rozwoju infrastruktury i realizacji szeroko rozumianej polityki 

Unii Europejskiej. 

Miasto Opole obecnie ma zawarte dwie umowy z EBI, z czego środki z pierwszej umowy w kwocie 

136,5 mln zł zostały uruchomione w latach 2009-2012. Druga umowa została zawarta w 2016 r.  

na kwotę 150 mln zł. Dotychczas w ramach drugiej umowy uruchomiono 120 mln zł. Zgodnie  

z obowiązującą umową pozostałe środki powinny zostać uruchomione do 30.06.2020 r. Proponowana 

zmiana uchwały stworzy możliwość aneksowania umowy, jak również  zwiększenia wartości kredytu  

i wydłużenia okresu uruchamiania środków do roku 2021.  

Mając na uwadze, iż Miasto Opole znajduje się w fazie znacznej aktywności inwestycyjnej, napędzanej 

głównie przez środki z UE, wykazuje również zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe, które  

w części stanowią wkład własny do projektów finansowanych z dotacji UE. Możliwość zwiększenia 

kwoty kredytu w ramach drugiego kontraktu z EBI pozwoli zabezpieczyć część zapotrzebowania  

na zwrotne środki finansowe bez konieczności zawierania kolejnej umowy czy przeprowadzania 

postępowania przetargowego.  

Wydłużenie okresu wykorzystania środków i zwiększenie kwoty kredytu nie zmieni obecnych 

warunków umowy, w tym również daty ostatecznej spłaty kredytu, która przypada na grudzień 2036 r. 

Kredyt udzielany jest bez zabezpieczenia, jednak Miasto Opole zobowiązane jest do utrzymania dobrej 

kondycji finansowej, tak aby można było wypełniać zobowiązania wynikające z obsługi zadłużenia  

(w tym przede wszystkim utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie gwarantującym spłatę 

zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obsługi 

długu). 

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi pierwszy krok w procesie aneksowania obecnej umowy z EBI  

w celu zwiększenia kwoty dostępnych środków z kredytu. Kolejnym krokiem będzie wystąpienie  

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty 

zwiększonego limitu.  

W świetle powyższego rekomenduje się podjęcie niniejszej uchwały i zawarcie aneksu do umowy 

finansowej z EBI na warunkach opisanych powyżej jako najbardziej optymalnego i efektywnego źródła 

finansowania wydatków majątkowych.  
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