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 - projekt- 
UCHWAŁA Nr  …/…/20  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia … . … . 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia II transzy pożyczki długoterminowej 
z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego  

deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego 
 
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa /Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm./, art. 89 ust. 1 pkt 2, ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 869  
z późn. zm./ 
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Postanawia się zaciągnąć II transzę pożyczki długoterminowej w Banku Rozwoju 

Rady Europy (CEB) w wysokości 130.000.000,-zł, z przeznaczeniem  

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego 

na koniec 2020 roku. 

2. Pożyczka będzie spłacana w latach 2026-2040. 

3. Środki, o których mowa w ust. 1 przeznaczone będą na finasowanie wydatków 

inwestycyjnych Województwa Podkarpackiego. 

§ 2 

Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z zaciągniętej pożyczki długoterminowej 

będą dochody własne budżetu Województwa Podkarpackiego. 

§ 3 

Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do podjęcia czynności 

formalno-prawnych związanych z zawarciem umowy wypłaty II transzy pożyczki 

długoterminowej. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Sporządziła: Karolina Kajzar 

Rzeszów, 2020-08-17 
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Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
zaciągnięcia II transzy pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady 
Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 
Podkarpackiego 
 

 Sejmik Województwa Podkarpackiego 27 sierpnia 2018 r. podjął Uchwałę  

Nr LIX/929/18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Rozwoju 

Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 

Podkarpackiego w latach 2018 – 2020 w łącznej kwocie 180 mln zł, na mocy której 

Zarząd Województwa Podkarpackiego zawarł umowę ramową z Bankiem.  

 Zgodnie z zapisami ww. uchwały uruchomienie transz pożyczki 

długoterminowej 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. Podstawą do uruchomienia pożyczki są odrębne uchwały 

Sejmiku w sprawie zaciągnięcia kolejnych transz pożyczki długoterminowej. 

I transza pożyczki długoterminowej w kwocie 50 mln zł została pozyskana  

w 2019 roku na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

Nr XI/192/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia I transzy pożyczki 

długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego. 

 Obecnie trwa procedura związana z rozliczeniem tej transzy - rozliczenie 

zostało przedłożone w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) i trwa jego weryfikacja. 

Pozyskanie kolejnej tj. II transzy pożyczki, planowane na 2020 rok, będzie możliwe 

po zaakceptowaniu rozliczenia. 

 Po uwzględnieniu zmian w budżecie Województwa na 2020 rok dokonanych  

w trakcie roku ustalono deficyt w kwocie 243.617.575,-zł, który zostanie 

sfinansowany przychodami z tytułu: 

 preferencyjnej pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)  

w kwocie 130.000.000,-zł (planowana spłata pożyczki w latach 2026-2040), 

 niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych  
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ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach – 19.599.543,-zł. 

Dotyczy środków na zadania określone w: 

 Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

 Ustawie o Funduszu Kolejowym,  

 Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

 Ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 

 Ustawie o recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

 Ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

 Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

 Ustawie o bateriach i akumulatorach, 

 Ustawie o odpadach, 

 Prawie ochrony środowiska. 

Niewykorzystane środki pozyskane na podstawie ww. ustaw mogą być przeznaczone 

wyłącznie na zadania w nich wskazane. 

 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  

o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków – 10.754.194,-zł. 

Dotyczy m.in. środków z budżetu UE oraz dotacji celowych z budżetu państwa 

otrzymanych na realizację projektów własnych Samorządu Województwa  

w ramach RPO WP, PO WER, Programu Współpracy Transgranicznej Polska – 

Białoruś – Ukraina 2014-2020. Niewykorzystane środki mogą być przeznaczone 

wyłącznie na realizację ww. projektów. 

 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 

81.231.338,-zł (środki o przeznaczeniu których decyduje Sejmik Województwa), 

 spłaty udzielonej pożyczki – 2.032.500,-zł. 

 


