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UCHWAŁA Nr LIX/929/18  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  
z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego  
deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2018 – 2020. 

 
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa /Dz. U. 2018 poz. 913 z późn. zm./, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust 1, 
art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 
2017 poz. 2077 z późn. zm./, Uchwały Nr XLVII/789/17 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2018r. oraz Uchwały Nr   XLVII/ 790/17 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 – 2042 

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową oprocentowaną do kwoty 

180.000.000,- zł w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na pokrycie deficytu 

budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2018 – 2020. 

2. Pożyczka długoterminowa przeznaczona zostanie na finansowanie inwestycji 

zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych, ujętych w załączniku Nr 2 do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018-

2042 oraz zgodnie z planem wydatków ujętych w uchwałach budżetowych 

Województwa Podkarpackiego w latach 2018-2020. 

3. Raty pożyczki długoterminowej będą spłacane w latach 2024-2043. 

 

§ 2 

Uruchomienie transz pożyczki długoterminowej w latach 2018-2020 następować 

będzie po ustaleniu w uchwałach budżetowych Województwa Podkarpackiego na 

poszczególne lata odpowiedniej kwoty przychodów budżetu z tytułu zaciąganych 

kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu budżetu województwa, w ramach 

limitów zobowiązań określonych na ten cel w uchwałach budżetowych, na podstawie 
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odrębnych uchwał Sejmiku w sprawie zawarcia umowy wypłaty pożyczki 

długoterminowej. 

§ 3 

Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z zaciągniętej pożyczki długoterminowej 

będą dochody własne budżetu Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do podjęcia czynności 

formalno-prawnych związanych z zawarciem umowy ramowej pożyczki 

długoterminowej. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


