
Załącznik nr 3 
do Instrukcji kredytowania jednostek samorządu terytorialnego

       
UMOWA O KREDYT  

W RACHUNKU KREDYTOWYM 
nr .………….. 

W dniu.. … …...  w  Białej  pomiędzy: 

…………………..   z   siedzibą   mieszczącą   się   pod   adresem  …………...,   którego   akta  
rejestrowe  są  przechowywane  w  Sądzie  Rejonowym  w  Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS ……….., 
NIP …………., REGON ……….. 
zwanym dalej „Bankiem”  reprezentowanym przez: 
1. …………………………………….. 

2. ………………………………………... 

zwanym dalej „Bankiem”, 

a 

Gminą Biała,  z siedzibą Urzędu w Białej ul. Rynek 10, 48-210 Biała, NIP 755-19-12-048,                       
REGON 531413343, 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Białej   -   Edwarda Plicko 

przy kontrasygnacie  

Klaudii Kopczyk  - Skarbnika Kredytobiorcy  

zwaną dalej „Kredytobiorcą” 
została zawarta umowa treści następującej, zwana dalej Umową: 

1.
1. Bank udziela Kredytobiorcy długoterminowego kredytu, w kwocie 7.119.000,00 złotych,               

(słownie: siedem milionów sto dziewiętnaście   tysięcy złotych 00/100).  
2. Zawarcie niniejszej Umowy, następuje w wykonaniu postanowień zamówienia publicznego            

Nr zamówienia: GKZP.271.2.2.2018, zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) z dnia…………..., stanowiących integralna część niniejszej Umowy. 

3. Bank udziela kredytu  na okres ….. miesięcy tj. od dnia …….. do dnia …………………. 
4. K r e d y t e w i d e n c j o n o w a n y b ę d z i e n a r a c h u n k u k r e d y t o w y m n r 

……………………………………….... prowadzonym przez Bank. 
5. Kredytobiorca oświadcza, że środki z kredytu wykorzysta wyłącznie na następujący cel:  

a ) Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej na ul. Tysiąclecia w kwocie 1.300.000,00 zł; 
b)  Rewitalizacja centrum miasta Biała w kwocie 2.274.000,00 zł; 
c)  Budowa dróg na ul. Opolskiej i Szynowice w Białej w kwocie 1.950.000,00 zł; 
d)  Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzelice w kwocie 470.000,00 zł; 
e)  Budowa drogi na ul. Opolskiej w Białej w kwocie 83.000,00 zł; 
f)  Śląsk bez granic - nowe punkty widokowe w kwocie 342.000,00 zł; 
g) Budowa drogi na ul Prudnickiej w Białej w kwocie 700.000,00 zł 

6. Bank zastrzega sobie prawo kontroli celowości wykorzystania kredytu. 
2.
1. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt, od dnia ...… ……….. w kwotach i terminach 

wynikających z wniosku przedstawionego przez Kredytobiorcę, na zasadach określonych w Umowie, 
     jednak nie wcześniej niż po: 

1) ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, określonych w §8 ust. 1. 
2. Każda wypłata środków dokonana w ciężar rachunku kredytowego powoduje zmniejszenie 

dostępnej kwoty kredytu. Kredyt spłacony w części lub całości nie podlega ponownemu 
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wykorzystaniu. 
3. Czas uruchomienia kredytu wynosi 1 dzień od dnia złożenia wniosku przez Kredytobiorcę. 
4. Kredytobiorca wykorzystywać będzie kredyt bezgotówkowo, wydając dyspozycje w ciężar rachunku 

kredytowego,  
5.Bank uzależnia uruchomienie kolejnych transz kredytu od: 

1)utrzymania dobrej (nie ulegającej pogorszeniu) kondycji ekonomiczno – finansowej 
Kredytobiorcy w stosunku do posiadanej na dzień udzielenia kredytu, 

2)prawidłowej obsługi już wykorzystanej części kredytu,  
6. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej kwoty kredytu. Bank nie pobierze 

z tego tytułu dodatkowych opłat, prowizji lub innych kosztów.  

3.                                                          
1. Bank nie pobierze od Kredytobiorcy żadnych prowizji ani opłat w związku z przyznanym kredytem 

w trakcie całego okresu kredytowania.  
2. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, Kredytobiorca nie będzie obciążony 

dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą tylko od aktualnego zadłużenia 
pozostałego do spłaty kredytu.  

4.
1. Z tytułu wykorzystania kredytu Kredytobiorca zapłaci Bankowi odsetki. 
2. Oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M dla depozytów międzybankowych 

wyliczonych jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań poprzedniego miesiąca za który 
naliczane jest oprocentowanie powiększone o stałą w trakcie trwania Umowy marżę Banku w 
wysokości …..% w stosunku rocznym.  

3. W dniu zawarcia niniejszej Umowy stawka WIBOR 1 M wynosi 1,65 %, a wysokość 
oprocentowania kredytu wynosi …..% w stosunku rocznym. 

4.  Stawka WIBOR 1 M obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy 
dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. 

5.  Zmiana  oprocentowania  kredytu  następować  będzie  w  okresach miesięcznych, w zależności od 
zmiany stawki WIBOR 1 M, z dniem 1-go każdego miesiąca zgodnie z obowiązującą stawką 
WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc. 

6.  Zmiana  oprocentowania  kredytu,  wynikająca  ze zmiany stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany 
Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

7.  Informacja  o  wysokości  stawki  WIBOR 1 M  podawana  jest  do wiadomości w siedzibie Banku i 
jego placówkach oraz na stronie internetowej Banku. 

8.  Zmiana  oprocentowania  kredytu  spowodowana zmianą stawki WIBOR 1M, będzie miała wpływ 
na wysokość naliczanych i pobieranych przez Bank odsetek. 

5.
1. Bank nalicza odsetki codziennie od wykorzystanej kwoty kredytu według stóp procentowych 

obowiązujących w czasie trwania Umowy, począwszy od dnia wypłaty kredytu lub jego transzy, do 
dnia poprzedzającego jego spłatę. 

2. Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość 
dni. 

6.
Odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach miesięcznych, do 15 dnia miesiąca następującego po 
zakończeniu danego miesiąca.   

7.
1. Karencja w spłacie rat kapitału ustalona jest do dnia ………….r. 
2. Ustala się następujący termin spłaty kredytu: 

     - w dniu 31.03.2019r. Spłata 108 000 zł                                                                                                      
- w dniu 31.05.2019r. Spłata 108 000 zł                                                                                                        
- w dniu 30.09.2019r. Spłata 108 000 zł                                                                                               - 
- -w dniu 30.11.2019r. Spłata 106 000 zł 

     - w dniu 31.03.2020r. Spłata  130 000 zł 
     - w dniu 31.05.2020r. Spłata  130 000 zł                                                                                                     

- w dniu 30.09.2020r. Spłata  130 000 zł                                                                           
     - w dniu 30.11.2020r. Spłata  127 500 zł                                                                                                         
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- w dniu 31.03.2021r. Spłata  125 000 zł                                                                                                    
- w dniu 31.05.2021r. Spłata  125 000 zł                                                                                                   
- w dniu 30.09.2021r. Spłata  125 000 zł                                                                                                   
- w dniu 30.11.2021r. Spłata  125 000 zł                                                                                                  
- w dniu 31.03.2022r. Spłata  175 000 zł                                                                                                   
- w dniu 31.05.2022. spłata   175 000 zł                                                                                                     
- w dniu 30.09.2022r. Spłata  175 000 zł                                                                                                                   
- w dniu 30.11.2022r. Spłata  175 000 zł                                                                           

     - w dniu 31.03.2023r. Spłata 238 000 zł                                                                                                         
- w dniu 31.05.2023r. Spłata 238 000 zł                                                                                                  
- w dniu 30.09.2023r. Spłata 238 000 zł                                                                                                        
- w dniu 30.11.2023r. Spłata 236 000 zł                                                                                                          
- w dniu 31.03.2024r. Spłata 263 000 zł                                                                                                     
- w dniu 31.05.2024. spłata  263 000 zł                                                                                                    
- w dniu 30.09.2024r. Spłata 263 000 zł                                                                                                              
- w dniu 30.11.2024r. Spłata 263 000 zł                                                                                                   
- w dniu 31.03.2025r. Spłata 220 000 zł                      

     - w dniu 31.05.2025r. Spłata 220 000 zł                                                                                                  
- w dniu 30.09.2025r. Spłata 220 000 zł                                                                           

     - w dniu 30.11.2025r. Spłata 219 500 zł                                                                                                           
- w dniu 31.03.2026r. Spłata 225 000 zł                                                                                                  
- w dniu 31.05.2026r. Spłata  225 000 zł                                                                                                  
- w dniu 30.09.2026r. Spłata  225 000 zł                                                                                                        
- w dniu 30.11.2026. Spłata   225 000 zł                                                                                                    
- w dniu 31.03.2027r. Spłata  225 000 zł                                                                                                   
- w dniu 31.05.2027r. Spłata  225 000 zł                                                                                

     - w dniu 30.09.2027r. Spłata  225 000 zł                                                                                                       
- w dniu 30.11.2027r. Spłata  225 000 zł                                                                           

     - w dniu 31.03.2028r. Spłata 145 000 zł                                                                                                           
- w dniu 31.05.2028r. Spłata  145 000 zł                                                                                                              

                                                       7 119 000                                                 
3. Ostateczny termin spłaty kredytu, odsetek i innych należności przypada na dzień: 31 maja 2028r. 
4. Za datę spłaty kredytu, odsetek i innych należności przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek 

kredytowy Banku. 
5. Jeśli dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, spłata powinna być dokonana w pierwszym 

dniu roboczym następującym po tym dniu, z zastrzeżeniem, że odsetki od kredytu będą naliczane do 
dnia poprzedzającego spłatę według stopy określonej w §4. 

6. Spłata kredytu, odsetek i innych należności następuje w drodze obciążenia przez Bank rachunku 
bieżącego  Kredytobiorcy na podstawie Jego pisemnych dyspozycji. 

8.
1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem 

należności stanowi: 
1) weksel własny in blanco, opatrzony kontrasygnatą Skarbnika wraz z deklaracją wekslową. 

2. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia stanowią załączniki do Umowy. 
Koszty ustanowienia, utrzymania, zmiany i zwolnienia prawnych zabezpieczeń ponosi 
Kredytobiorca. 

3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju zabezpieczenia udzielonego kredytu, jeżeli: 
1) w okresie kredytowania nastąpią - według Banku - niekorzystne zmiany sytuacji ekonomiczno-

finansowej Kredytobiorcy,  
2) obniży się wartość przyjętego zabezpieczenia, 
o ile jest to  przewidziane w ogłoszeniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

9.
1. Niespłaconą w terminie kwotę kredytu (ratę), odsetek lub innych należności Bank w dniu następnym 

po wyznaczonym w Umowie terminie spłaty przenosi na rachunek zadłużenia przeterminowanego. 
2. O powstaniu zadłużenia przeterminowanego Bank niezwłocznie powiadamia Kredytobiorcę i osoby 

będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, w formie pisemnych monitów. 
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10.
1. Od niespłaconej kwoty kredytu/raty kredytu, Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości  

odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. W dniu podpisania Umowy 
oprocentowanie to wynosi:……….% w stosunku rocznym. 

2. Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku 
Polskiego i 5,5 p.p. 

3. Wysokość oprocentowania za opóźnienie ulega zmianie każdorazowo w przypadku zmiany 
wysokości stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.  

4. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości 
w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

5. Odsetki od niespłaconej kwoty kredytu/raty kredytu, naliczane są wg zasad określonych do 
naliczania odsetek od kredytu wykorzystanego. 

6. Niespłacenie należności, o których mowa w § 9 ust. 1 upoważnia Bank do: 
     1) wypowiedzenia  Umowy  kredytu  w  całości  lub  w  części  i  obniżenie  kwoty  kredytu oraz  

ustalenia nowego terminu płatności całego zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek; 
2)  przystąpienia   do   realizacji   przyjętych   zabezpieczeń.  O   kolejności   i   zakresie  realizacji 
zabezpieczenia decyduje Bank. 

7. Informacje  o  wysokości obowiązującego  oprocentowania zadłużenia przeterminowanego podawane 
są w sposób ogólnie dostępny w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. 

11.
1. Następujące zdarzenia stanowią przypadek naruszenia Umowy: 

1) wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem, 
2) pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy w sposób zagrażający 

terminowej spłacie kredytu; 
3) opóźnień w spłacie kredytu lub odsetek, 
4) zmniejszenia wartości zabezpieczenia, 
5) złożenia nieprawdziwych dokumentów lub podania niezgodnych z prawdą danych, stanowiących 

podstawę udzielenia kredytu lub ustanowienia jego prawnego zabezpieczenia, 
6) innego istotnego naruszenia przez Kredytobiorcę warunków Umowy, 
7) jakiejkolwiek innej okoliczności, która świadczyć może o utracie lub zagrożeniu zdolności 

kredytowej Kredytobiorcy, 
2. W przypadku wystąpienia przypadku naruszenia Umowy Bank może:  

1) obniżyć kwotę niewykorzystanego kredytu, lub 
2) wypowiedzieć Umowę kredytu. 

3. Termin wypowiedzenia Umowy przez Bank wynosi 30 dni. Termin ten liczy się od daty doręczenia 
zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy. W okresie wypowiedzenia, Bank może wstrzymać 
wypłatę kredytu. 

4. Po upływie terminu wypowiedzenia Umowy, Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami należnymi za okres korzystania z kredytu. 

5. W przypadku nie spłacenia zadłużenia w okresie wypowiedzenia, od dnia następnego po upływie 
okresu wypowiedzenia Kredytobiorca zobowiązuje się zapłacić Bankowi od kwoty kredytu odsetki 
w wysokości określonej w §10 niniejszej Umowy. 

6. Wypowiedzenie kredytu nie ogranicza Banku w wykonywaniu innych uprawnień określonych w 
Umowie. 

7. Bank nie może wypowiedzieć Umowy kredytu z powodu utraty przez Kredytobiorcę zdolności 
kredytowej jeżeli zgodził się na realizację przez Kredytobiorcę programu naprawczego chyba, że 
Bank stwierdzi, iż program ten nie jest realizowany w sposób należyty. 

12.
Ustala się następujące kolejności zarachowania wpływających spłat, bez względu na późniejsze 
dyspozycje Kredytobiorcy: 
1) prowizje, 
2) koszty monitów, egzekucji i inne koszty, 
3) zaległe odsetki, 
4) bieżące odsetki, 
5) zaległe raty kapitałowe, 
6) bieżące raty kapitałowe. 
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13.
Inne ustalenia stron: ………………………………………………………………………………………; 

14.
1. W trakcie trwania Umowy kredytu, Kredytobiorca zobowiązuje się do przekazywania Bankowi 

niezwłocznie po ich sporządzeniu – informacji i dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy, a w szczególności:  
1) uchwały budżetowej Kredytobiorcy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą 

budżetu, 
2) rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 

innych dokumentów niezbędnych do wykonania oceny kondycji finansowej Kredytobiorcy, 
3) kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Kredytobiorcy (sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, RB-

N, RB-27S i RB-28S, 
4) informowania Banku o zaciągniętych kredytach, pożyczkach, udzielonych gwarancjach, 

poręczeniach oraz aktywach oferowanych , jako zabezpieczenie, 
5) przestrzegania maksymalnych poziomów zadłużenia i obciążania spłatami w danym roku 

budżetowym, określonych ustawą o finansach publicznych, 
6) terminowego regulowania wszystkich podatków, należności z tytułu ubezpieczenia społecznego, 

wynagrodzeń oraz innych zobowiązań,  
7) umożliwienia pracownikom Banku badań w siedzibie Kredytobiorcy w zakresie związanym z 

oceną jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. 
2. Kredytobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Banku o fakcie ubiegania się 

przez Kredytobiorcę o kredyt, pożyczkę lub gwarancję w innym banku. 
3. Kredytobiorca upoważnia Bank do zasięgania informacji o jego sytuacji ekonomicznej i finansowej 

w innych bankach i instytucjach. 

15.
1. Kredytobiorca zobowiązuje się do powiadamiania Banku o każdej zmianie nazwy, adresu urzędu 

oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym oraz stanu przedmiotu prawnego 
zabezpieczenia. 

2. Nie zawiadomienie Banku o zmianach danych, o których mowa w ust. 1 powoduje, że oświadczenia 
i zawiadomienia Banku kierowane do Kredytobiorcy według ostatnich danych i pod ostatni znany 
adres uważa się za skutecznie doręczone.  

16.
1. Kredytobiorca, może zgłosić reklamację, dotyczącą usług świadczonych przez Bank w następującym 

trybie: 
1) pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Banku: 48-210 Biała, ul. Prudnicka 29A; 
2) telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie 

internetowej Banku: …………………………..l); 
3) w placówkach Banku w formie ustnej lub pisemnej. Jeżeli zawiadomienie składane jest w formie 

pisemnej, Kredytobiorca otrzymuje kopię złożonego zawiadomienia z odnotowaną datą i godziną 
przyjęcia. 

2.Bank rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi Kredytobiorcy w postaci papierowej lub za pomocą 
innego trwałego nośnika informacji. 

3.Odpowiedź, o której mowa w ust. 2 może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na 
wniosek Kredytobiorcy. 

4.Bank udziela odpowiedzi, o której mowa w ust. 2 bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w 
terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. 

5.W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank informuje 
Kredytobiorcę o: 
1) przyczynie opóźnienia; 
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone; 
3) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, termin rozpatrzenia reklamacji przez Bank i udzielenia 
odpowiedzi nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. 

7. Złożenie reklamacji nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań 
wynikających z harmonogramu spłaty wobec Banku, o ile nie jest on kwestią przedmiotu reklamacji.  

8. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Kredytobiorcy, treść 



)6

odpowiedzi, będzie zawierać również pouczenie o możliwości: 
1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli podmiot rynku finansowego 

przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania; 
2) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu 

polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje taką 
możliwość; wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; 

3) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien 
być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy. 

9. W przypadku rażącego naruszenia przez Bank obowiązków objętych umową, Kredytobiorca 
wezwie Bank do usunięcia stwierdzonych uchybień i może żądać zapłacenia kary umownej w 
wysokości 10% ceny oferty. 

§ 17. 
Zmiana warunków Umowy może być dokonana tylko zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych i SIWZ i wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany 
stawki oprocentowania, która jest dokonywana w trybie § 4 oraz zmiany Taryfą opłat i prowizji 
pobieranych przez  Bank Spółdzielczy w Białej za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych,  
o których mowa w § 3. 
18.
1. W sprawach nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, 

Prawo zamówień publicznych, Ustawy o Finansach Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

2. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał: 
a) Regulamin kredytowania jednostek samorządu terytorialnego w Banku ………………………...; 
b)wyciąg z  Taryfy  opłat  i  prowizji  pobieranych  przez  Bank  ………….. za czynności bankowe 
dla klientów instytucjonalnych; 
 stanowiące załącznik do niniejszej Umowy. 

3. Dokumenty wymienione w umowie  będące załącznikami do umowy stanowią integralną część 
umowy. 

         § 19 
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Kredytobiorcy. 

20.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Banku i  jeden 
dla Kredytobiorcy. 

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego JST 

.................................................................................. 
                    ( pieczęć i podpis) 
Potwierdzam tożsamość osób składających podpisy w imieniu Kredytobiorcy w mojej obecności 

(pieczęć firmowa oraz podpisy osób  
działających w imieniu Kredytobiorcy)

(pieczęć firmowa i podpisy osób  
działających w imieniu Banku)

) )

)
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       (pieczęć i podpis pracownika Banku)


