
UCHWAŁA NR IV/41/5/2013
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe 

Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2013

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. c 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.)
oraz art. 217 ust. 2 pkt 2 i art. 264 ust. 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

w związku z § 3 ust. 1 ppkt 1 
uchwały Nr IV/29/4/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie 
budżetu Województwa Śląskiego na 2013 rok 

Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwala:

§ 1. 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 33.000.000 zł, zwany dalej ,,kredytem”. 

2. Kredyt przeznacza się na realizację następujących inwestycji: 

1) „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła 
autostrady A1 w Mszanie”, 

2) „Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW 
935”, 

3) „Przebudowa DW 492 w miejscowości Wręczyca Wielka”.

3. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do uwzględnienia następujących warunków zaciągnięcia 
kredytu: 

1) uruchomienie środków kredytowych nastąpi w wysokości i w transzach odpowiadających faktycznym 
wydatkom Województwa Śląskiego na realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 2, 

2) spłata kredytu nastąpi w ratach kwartalnych do 31 grudnia 2020 roku, 

3) odroczenie w stosunku do spłaty odsetek: do 31 marca 2014 roku, 

4) okres karencji w stosunku do spłaty kapitału: do 31 marca 2014 roku.

§ 2. 1. Ustala się, iż zabezpieczeniem spłaty kredytu wraz z odsetkami będzie dochód Województwa Śląskiego 
z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. 

2. Koszt uruchomienia kredytu pokryje się w bieżącym roku budżetowym. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego

Andrzej Gościniak
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