UCHWAŁA NR V/98/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2019-2038
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 2, 6 i 7
oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 z późn. zm.1)) 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) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/47/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
17 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2019-2038 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian limitów zobowiązań
i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków
europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach
publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie
pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków
przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zadaniu
pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć,
o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”;
2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 3 w części II w ust. 1 pkt 2 lit c otrzymuje brzmienie:
„c) uchwały Nr 51/1868/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16
grudnia 2015 r., której przedmiotem jest udzielenie gwarancji Europejskiemu Bankowi
Inwestycyjnemu na okres do dnia 30 czerwca 2040 r. do łącznej wysokości 193.800.000 zł
jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., w związku z zaciągnięciem kredytu w
wysokości 161.500.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Kujawsko-Pomorski
Program Ochrony Zdrowia II” (tzw. EBI II). Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na
rok 2038,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693,
2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.

