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 - projekt- 
UCHWAŁA Nr  …/…/20  

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

zmieniająca uchwałę 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 2020 r. poz. 1668 t.j./, 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 

W Uchwale Nr XXVII/466/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  

28 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia II transzy pożyczki długoterminowej  

z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu Województwa Podkarpackiego § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Pożyczka będzie spłacana w latach 2026-2035.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

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

 28 września 2020r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę  

Nr XXVII/466/20 w sprawie zaciągnięcia II transzy pożyczki długoterminowej  

z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 80 mln zł, wskazującą okres spłaty 

kapitału w latach 2026-2040, mieszczący się w określonym Ramową Umową 

Pożyczki możliwym Terminie Spłaty Kapitału. 

 Po przeprowadzeniu rozpoznania rynku walutowego Bank Rozwoju Rady 

Europy poinformował o braku możliwości pozyskania obecnie i prawdopodobnie 

w najbliższych miesiącach środków w PLN z okresem spłaty do roku 2040. 

Zaproponowano skrócenie tego okresu do roku 2035. 

Uchwałę opracowano w celu dostosowania planowanego terminu spłaty 

pożyczki do możliwości pozyskania środków na ten cel przez Bank.  


