UCHWAŁA NR XIV/281/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2020-2038
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), art. 226-229, art. 230 ust. 6 oraz 232
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 oraz z 2019 r. poz. 1903) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/261/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
16 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2020-2038 zmienionej uchwałą Nr 2/11/20 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) w załączniku nr 3 w części II. Prognoza wydatków:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) wieloletnie poręczenie przewidziane do udzielenia Bankowi PKO BP S.A. na okres
do dnia 29 października 2022 r. do łącznej wysokości 200.000 zł jako zabezpieczenie
należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Pałac Lubostroń na podstawie
weksla własnego niezupełnego (in blanco) stanowiącego zabezpieczenie wierzytelności
banku z tytułu udzielenia kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego.
W wieloletniej prognozie finansowej potencjalne wydatki z tytułu udzielenia poręczenia
wykazane są w roku 2022;”,
b) w ust. 3 w pkt 3 w lit b w tiret dziesiąte kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret
jedenaste w brzmieniu:
„ – dotacje dla przewoźników komunikacji kolejowej na wykonywanie publicznego
transportu zbiorowego w przewozach kolejowych w związku z planowanym ogłoszeniem
postępowań przetargowych na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na okres od dnia 13 grudnia 2020 r. do dnia 8 grudnia 2035 r.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

