Uchwała Nr …...............
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …............. 2009 roku

DRUK NR 43/44

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego ze środków Europejskiego
Banku Inwestycyjnego.
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r. Nr 52, poz. 420 oraz art.82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz.
319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr
82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180,poz. 1112, Nr
209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009r. Nr 62, poz.504, Nr 72 poz. 619 i Nr
79, poz. 666)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§1
Postanawia się zaciągnąć kredyt inwestycyjny w kwocie 11.420.200,00 zł.
Kredyt jest przeznaczony na refinansowanie i sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w
budżecie Miasta Słupska na 2009 r.
§2
Okres spłaty kredytu wyniesie 10 lat. Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych
Gminy Miejskiej Słupsk – Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
§3
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny „in blanco”.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w
Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

UZASADNIENIE

Uchwalenie przez Radę Miejską Budżetu Miasta na 2009 rok oraz przyjęcie do
realizacji inwestycji ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2009 – 2012 wiąże się z
koniecznością zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 12.170.200,- zł z karencją w
spłacie kapitału do 31.01.2011 r. Umowa kredytowa będzie zawierać możliwość odstąpienia od
całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów i opłat, tak aby sfinansować bądź
zrefinansować wykonanie zadań inwestycyjnych. Środki EBI mogą pokrywać 50% kosztów
projektu. W przypadku projektów wspieranych przez UE kredyt i środki unijne razem mogą
finansować 90% kosztów projektu.
Koszt zaciągnięcia kredytu w EBI jest najniższy nie tylko na rynku krajowym (banki krajowe) ale
również na rynku zagranicznym, w tym z międzynarodowych instytucji finansowych (np. koszt
kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju jest wyższy co do marży i dodatkowych
opłat).
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) powstał w 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego jako
bank Unii Europejskiej udzielający długoterminowych pożyczek. Bank zajmuje się udzielaniem
pożyczek dla sektora publicznego i prywatnego na projekty europejskie w dziedzinach takich jak:


Spójność i konwergencja regionów UE



Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw



Programy ochrony środowiska



Badania, rozwój i innowacje



Transport



Energia

Bank działa na terenie UE oraz w około 140 krajach na całym świecie, z którymi UE zawarła
umowy o współpracy.
EBI jest instytucją o charakterze niezarobkowym, której działalność jest oparta na przesłankach
politycznych. W odróżnieniu od banków komercyjnych EBI nie zajmuje się prowadzeniem kont
osobistych, transakcji bezpośrednich czy udzielaniem rad z zakresu prywatnych inwestycji. EBI
udziela długoterminowych pożyczek na finansowanie projektów inwestycji kapitałowych (głównie
środki trwałe), ale nie udziela dotacji.
Ze względu na fakt, że udziałowcami EBI są państwa członkowskie UE, EBI ma najwyższy
możliwy rating kredytowy (AAA) na rynkach pieniężnych. Dzięki temu EBI może zgromadzić

bardzo wysokie kwoty kapitału na bardzo korzystnych warunkach. Jako że EBI jest bankiem
o charakterze niezarobkowym, warunki udzielania pożyczek są równie korzystne. EBI nie udziela
jednak pożyczek przekraczających 50 proc. całkowitego kosztu danego projektu.

Finansowaniem i zrefinansowaniem ze środków kredytowych zostaną objęte następujące zadania
inwestycyjne:
1)Modernizacja Hali Sportowo-Widowiskowej "Gryfia" - 1.490.500,2)Przebudowa i modernizacja strzelnicy sportowej "Gryf Słupski" przy ul. Zamiejskiej 30 w
Słupsku - 108.000,3)Budowa budynków mieszkalnych nr 6 i 7 przy ul. Sołdka i Herbsta – 4.213.500,4)Uzbrojenie Osiedla "Przy Lesie" (rejon ulicy Klonowej) – 1.685.150,5)Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 4 ul. Banacha w Słupsku – 750.000,6)Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego - pracownie drzewne – 1.500.000,7)Budowa przychodni rejonowej ul. Łokietka – 1.673.050,Ostateczne wielkość kredytu będzie uzależniona od możliwości finansowych miasta na koniec br.

