
UCHWALA NR 

RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

1/ 
w sprawie zaciqgniqcia kredytu dlugoterminowego w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym (EBI). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 814) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 91 1, 1 146, 1626 

i 1877,z2015r.poz.238,532,1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358, 1513, 1830, 1854, 

1 890 i 2 1 50 oraz z 20 16 r. poz. 195), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Postanawia siq zaciqgnqt w 2016 r. zobowiqzanie finansowe w Europejskim 

Banku Inwestycyjnym (EBI) w formie uruchomienia ostatniej transzy kredytu 

dlugoterminowego do kwoty 70 000 000 zl (slownie: siedemdziesiqt milionow zlotych) 

na pokrycie planowanego deficytu, z przeznaczeniem na realizacjq przedsiqwziqk 

rewitalizacyjnych oraz splatq wczehniej zaciqgniqtych zobowiqzan z tytuiu kredytow, 

pozyczek i obligacji, zgodnie z 5 1 i 3 uchwaly Nr Vl83115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

2 1 stycznia 20 15 r. w sprawie zaciqgniqcia kredytu dlugotenninowego w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym (EBI). 

5 2. Splata kredytu i powstalych z tego tytulu zobowiqzari nastagi w latach 

202 1-2040. 



tj 3. ~rodlem splaty kredytu bqdq dochody wlasne rniasta todzi. 

5 4. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

fj 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Proj ektodawcq j est 

Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 

do projektu uchwa4y w sprawie zaciqgniecia dlugoterminowego kredytu bankowego 

z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 
z p6in. zm) nie zawiera podstaw prawnych do umieszczania w treici uchwaly budzetowej 
postanowien w sprawie zaciqgniqcia dhgoterminowych kredytow ipozyczek na 
sfinansowanie planowanego deficytu oraz wczeiniej zaciqgniqtych zobowiqzan z tytuh 
kredytow i pozyczek. 

W zwiqzku z powyzszym postanowienia dotyczqce zaciqgniqcia kredyt6w i pozyczek 
sq przedlozone w odrqbnym projekcie uchwaly - uchwajy w sprawie zaciqgniqcia 
dhgoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym. . 

Na podstawie art. 4 ust. l a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wien 
Publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) zaciqganie zobowiqzd kredytowych w 
organizacjach miqdzynarodowych, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 
Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozwoju Rady Europy czy Bank ~wiatowy (uznane 
zostaly w wiqkszoici przypadk6w za szczegblne typy organizacji miqdzynarodowych) 
odbywa siq na podstawie procedur, ktore sq stosowane przez te podmioty. Jest to sytuacja 
odmienna od zasad rzqdzqcych udzielaniem kredyt6w i pozyczek przez prywatne instytucje 
finansowe dzialajqce na zasadach rachunku ekonomicznego i nastawione na osiqganie 
zysku. 

W Swietle powyzszych wyjainien zamawiajqcy jest uprawniony do udzielenia 
zamowienia na kredyt dlugoterminowy Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, zgodnie ze 
szczeg6lnymi procedurami tej organizacji, z jednoczesnym wylqczeniem obowiqzku 
stosowania ustawy Prawo Zam6wien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Zgodnie z umowq z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym podpisanq w dniu 6 marca 
2015 r. zostal uruchomiony kredyt w 2015 r. w kwocie 30 000 000 zl na pokrycie 
planowanego deficytu, z przeznaczeniem na realizacjq przedsiqwziqC rewitalizacyjnych, 
zgodnie z aktualnym na dany rok planem limitdw wydatkbw, okreilonym w odrqbnej 
uchwale Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na dane lata oraz na splatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowiqzan z tytuh 
kredytow, pozyczek i obligacji. W 2016 r. planowane jest uruchomienie kredytu do 
wysokoici 70 000 000 zl. 


