
Projekt

z dnia  .....grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OPOLA

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

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "c" i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 poz. 506, 1309, 1696, 1815), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz. 869, z 2018 
poz. 2245) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

§ 1. 
1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 80.000.000 zł (słownie 
złotych: osiemdziesiąt milionów złotych 00/100).
2. Udzielony przez Bank kredyt przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
3. Kredyt zostanie postawiony przez Bank do dyspozycji Miasta Opola w latach 2020-2021 
(okres uruchomienia kredytu). Uruchomienia następować będą w wysokościach wynikających 
z odpowiednich zapisów uchwał budżetowych uchwalonych przez Radę Miasta Opola.

§ 2. 
Spłata rat kapitałowych i odsetek następować będzie z dochodów bieżących Miasta Opola - 
podatek od nieruchomości i zostanie uwzględniona w budżetach Miasta Opola w latach 
obejmujących spłatę niniejszego zobowiązania.

§ 3. 
Całkowita spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia 2036 roku. Kapitał spłacany będzie 
w latach 2022-2036, natomiast należne odsetki płatne będą w okresach miesięcznych 
począwszy od pierwszego uruchomienia kredytu.

§ 4. 
1. Prawne zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do wystawienia weksla własnego in blanco,
o którym mowa w ust. 1, wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia.

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
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§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

 

Z projektu  budżetu miasta Opola na 2020 r. oraz z Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz 

z autopoprawkami wynika, iż  w latach 2020-2021 wystąpi zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe 

na łączną kwotę 319 mln zł. Część tego zapotrzebowania jest już niejako zakontraktowana poprzez 

umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na podstawie której Miasto Opole może w 2020 r. 

uruchomić 30 mln zł oraz poprzez dwie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 

32,5 mln zł, z czego 22,5 mln zł dotyczy wyprzedzającego finansowania wydatków związanych  

z realizacją inwestycji współfinasowanych ze środków UE.  

 

Planowany do pozyskania kredyt na podstawie niniejszej uchwały zabezpieczy płatności wynikające  

z realizacji budżetu w latach 2020-2021 pokrywając finansowanie planowanego deficytu budżetowego 

oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

 

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi pierwszy krok w procedurze pozyskania kredytu. 

Na jej podstawie Miasto Opole wystąpi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu, która będzie przedstawiona bankom biorącym 

udział w postępowaniu przetargowym.  

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono, że przedmiotowy kredyt będzie uruchamiany  

w latach 2020-2021 odpowiednio w kwotach 18,5 mln zł, 61,5 mln zł. Spłata kredytu będzie następować 

w latach 2022-2036. Takie też parametry znajdą się w warunkach postępowania przetargowego. Ponadto 

wymagana będzie możliwość przechodzenia niewykorzystanych środków w danym roku na kolejny rok,  

z tym że okres postawienia kredytu do dyspozycji zakończy się z ostatnim dniem 2021 r. Ostatecznie 

niewykorzystana część przyznanego kredytu proporcjonalnie zmniejszy spłaty rat kapitałowych. Nie 

przewiduje się skrócenia okresu kredytowania.  

 

Mając na uwadze powyższe, a w szczególności fakt, że przedmiotowa uchwała stanowi realizację budżetu 

i Wieloletniej Prognozy Finansowej, przyjęcie przedstawionej uchwały uważa się za zasadne.     
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