
 

Uchwała Nr XL/964/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 stycznia 2018 r. 
 

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki ze środków zwrotnych inżynierii  finansowej w ramach 

Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013 w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala 

pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”  
 

 

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

województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i art. 4 pkt 2a  

lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 1579 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Województwo Wielkopolskie pożyczki w Banku 

Gospodarstwa Krajowego, ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach  

Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013,  

w wysokości 36.612.808 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy 

osiemset osiem złotych). 

2. Pożyczka zostanie przeznaczona na wkład własny Województwa na dofinansowanie 

przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka  

(szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”, ujętego w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne.     

 

§ 2. 

 

1. Pożyczka, o której mowa w § 1 zostanie uruchomiona na rzecz Województwa 

Wielkopolskiego w latach 2018-2020, w następujących transzach: 

a) w 2018 roku – 939.681 zł, 

b) w 2019 roku – 21.636.305 zł, 

c) w 2020 roku – 14.036.822 zł.    

2. Uruchomienie transz pożyczki w poszczególnych latach będzie zgodne z harmonogramem 

realizacji przedsięwzięcia.  

3. W przypadku zmiany harmonogramu przedsięwzięcia, zmianie ulegnie także kwota pożyczki 

planowanej do uruchomienia w poszczególnych latach.  

 

§ 3. 

1. Pożyczka zostanie spłacona w latach 2022-2024 w następujących kwotach: 

a) w 2022 roku – 5.000.000 zł, 

b) w 2023 roku – 10.000.000 zł, 

c) w 2024 roku – 21.612.808 zł. 

2. Ostateczny termin spłaty pożyczki określa się na dzień 31.12.2024 r. 



3. Województwo Wielkopolskie ma prawo, po uzgodnieniu z BGK, do dokonania 

wcześniejszej spłaty pożyczki przed wskazanym wyżej ostatecznym terminem, jak również 

do zmiany harmonogramu spłaty, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

Wcześniejsza spłata, jak również zmiana harmonogramu, nie będzie wiązać się dla 

Województwa Wielkopolskiego z żadnymi dodatkowymi kosztami.        

 

§ 4. 

1. Oprocentowanie pożyczki, stałe w całym okresie, będzie wynosić nie więcej niż 1,0%  

w skali roku.  

2. Oprocentowanie pożyczki będzie spłacane w okresach półrocznych liczonych od daty 

uruchomienia poszczególnych transz. 

3. Oprocentowanie będzie spłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. 

4. Jeżeli termin spłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy, spłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym. 

 

§ 5. 

Wydatki związane ze spłatą pożyczki zostaną pokryte z dochodów własnych i przychodów 

Województwa Wielkopolskiego w latach 2018-2024. 

 

§ 6. 

Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanco, w celu zabezpieczenia pożyczki,  

o której mowa w § 1. 

 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 

do Uchwały Nr XL/964/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 stycznia 2018 r. 
 

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki ze środków zwrotnych inżynierii  finansowej w ramach 

Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013 w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala 

pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” 

 

 
Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Wielkopolskiego  

na lata 2018-2028, Województwo planuje realizację przedsięwzięcia pod nazwą:  

„Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego 

wyposażeniem”. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą ponad 375,5 mln zł.  

Uzyskane środki unijne wraz ze środkami pochodzącymi z budżetu państwa zapewnią 

sfinansowanie tej inwestycji w wysokości 338.443.346 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie 

w latach 2018-2020. 

Wkład własny Województwa sfinansowany będzie pożyczką, zaciągniętą w Banku 

Gospodarstwa Krajowego, ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach  Inicjatywy 

JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013, w wysokości 36.612.808 zł. Z uwagi 

na korzystne warunki pozyskania pożyczki, w tym szczególnie ze względu na wysokość 

oprocentowania, pożyczka ta stanowi optymalne źródło sfinansowania wkładu własnego. 

Przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do tego typu pożyczek. 

Pożyczka zostanie zaciągnięta w latach 2018-2020 natomiast zostanie spłacona  

w latach 2022-2024. 
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