- projekt –
UCHWAŁA NR … / … / 15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ………. 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 i art. 243 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ oraz art. 18 pkt 19 lit c
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2013 r. Nr
596, z późn. zm./
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1

1. Postanawia się zaciągnąć kredyt w kwocie 38.107.826,-zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego na
koniec 2015 roku powstałego na skutek konieczności wyprzedzającego
finansowania działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
2. Kredyt wraz z należnymi odsetkami będzie spłacony do 30 marca 2016 roku.
3. Bank udzielający kredytu zostanie wybrany przy zastosowaniu ustawy Prawo
zamówień publicznych – w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją
wekslową.
5. Środki, o których mowa w ust.1 przeznaczone będą na wyprzedzające
finansowanie

wydatków

inwestycyjnych

Województwa

Podkarpackiego

dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej.
§2
Spłata kredytu sfinansowana będzie z dochodów budżetu Województwa z tytułu
środków z budżetu Unii Europejskiej

jako refundacji wydatków poniesionych w

2015r. na realizację projektów, o których mowa w § 1 ust. 5.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zaciągnięcia kredytu
Przedłożony projekt uchwały został opracowany w związku ze złożeniem
przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego nadzorujące i realizujące projekty w
ramach

Programu

Operacyjnego

Rozwój

Polski

Wschodniej

wniosków

o

zabezpieczenie ze środków własnych wydatków współfinansowanych z Unii
Europejskiej w części w jakiej nie wpłyną do budżetu Województwa w 2015 r.
Ponieważ w budżecie założono wpływ ww. środków do końca roku budżetowego
2015, przeniesienie na 2016r. płatności końcowych dokonywanych jako refundacja
wydatków poniesionych ze środków własnych spowoduje powstanie zwiększonego
deficytu

budżetu

Województwa.

Aby

zabezpieczyć

finansowanie

wydatków

konieczne jest zaciągnięcie dodatkowego kredytu spłacanego po otrzymaniu
refundacji środków tj. w I kwartale 2016r.
Art. 243 ust. 3 pkt 1ustawy o finansach publicznych pozwala na wyłączenie ze
wskaźników zadłużenia spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z
umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami
dokonywanych w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu,
projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków.
Planuje się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych

ze

środków

pochodzących

z

budżetu

Unii

Europejskiej

z

przeznaczeniem na realizacje przedsięwzięć pn:


„Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” – w
kwocie 26.217.103,-zł,



„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” – w kwocie
5.923.741,-zł,



„Budowa

Centrum

Wystawienniczo

Kongresowego

Województwa

podkarpackiego” – w kwocie 5.966.982,-zł .
Kredyt bankowy zostanie zaciągnięty z zastosowaniem ustawy Prawo
zamówień publicznych po przeprowadzeniu procedury przetargowej.
Z uwagi na krótki termin jaki pozostał do końca roku oraz długotrwałe
procedury związane z uruchomieniem kredytu, konieczne jest podjęcie uchwały w tej
sprawie we wrześniu br.

