
UCHWAŁA NR LX/1118/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 lipca 2006 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin 
w latach 2006-2009

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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), w związku z art. 85 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz § 1 ust. 1
pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 
przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych 
zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu 
Państwa (Dz.U. z 2006 r. Nr 112, poz. 757); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt nominowany w walucie EURO do wysokości 
30.000.000 (lub równowartość w PLN) w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w 
Luksemburgu. 

2. Kredyt, o którym mowa w pkt 1 przeznacza się na sfinansowanie zadań 
inwestycyjnych Miasta Szczecin, w szczególności w sferach transportu i komunikacji, 
gospodarki komunalnej, edukacji, kultury fizycznej i rekreacji.

3. Ustala się wykorzystanie kredytu w latach 2006-2009 w transzach, w tym: w roku 
2006 do kwoty o równowartości 18.500.000 PLN.

4. Maksymalny okres spłaty kredytu ustala się do końca 2034 roku.

§ 2. 1. Obsługa zadłużenia nastąpi ze środków budżetu miasta.
2. Spłata kredytu następować będzie z dochodów budżetu miasta.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Szczecin do:
1. zawarcia umowy kredytowej.
2. ustanowienia zabezpieczeń powyższego kredytu w formie akceptowanej przez bank 

oraz w wysokości przez niego wymaganej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra


