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UCHWAŁA NR XLVIII/1001/14 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 23 czerwiec 2014 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. 
z 2013 poz. 86 z późn. zm.). 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025 dodaje się przedsięwzięcia: 

1) o których mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn. 

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, 

2) stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 

1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn. „Promocja Województwa 

Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego”. 

 

§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „System 

Informacji o Funduszach Europejskich - Program Operacyjny Pomoc 

Techniczna”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 

2013 r., zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2014 – 2015 

r. oraz ustaleniu zakresu realizacji przedsięwzięcia w latach 2016 - 2020. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2009 - 2020. 
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3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 11.864.667,- zł (w tym: się wydatki bieżące o kwotę 11.754.567,-

zł i wydatki majątkowe o kwotę 110.100,-zł). 

4. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1, w latach 2014 - 2020 w następujący sposób: 

1) w roku 2014 o kwotę 678.238,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 568.138,-zł i 

wydatki majątkowe o kwotę 110.100,-zł), 

2) w roku 2015 o kwotę 1.457.131,- zł (wydatki bieżące), 

3) w roku 2016 o kwotę 2.000.000,- zł (wydatki bieżące), 

4) w roku 2017 o kwotę 2.000.000,- zł (wydatki bieżące), 

5) w roku 2018 o kwotę 2.000.000,- zł (wydatki bieżące), 

6) w roku 2019 o kwotę 2.000.000,- zł (wydatki bieżące), 

7) w roku 2020 o kwotę 2.000.000,- zł (wydatki bieżące). 

5. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 11.457.131- zł. 

 

§ 3 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa - 

Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa 

odcinek Komańcza - Radoszyce”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy 

o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 

grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2014 r. oraz ustaleniu 

zakresu realizacji przedsięwzięcia w roku 2015. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012- 2015. 

3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 30.000.000,- zł (wydatki majątkowe). 

4. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 - 2015 w następujący 

sposób: 
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1) w roku 2014 o kwotę 3.000.000,-zł, 

2) w roku 2015 o kwotę 27.000.000,- zł. 

5. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 27.000.000- zł. 

 

§ 4 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu 

przepływowego) pn. "Kańczuga" na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy 

Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” o którym mowa w art. 226 ust. 4  

pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały 

Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 

grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana związana jest ze 

zmniejszeniem zakresu planowanego do wykonania w latach 2014-2015 na 

skutek oszczędności poprzetargowych. 

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 4.359.560,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2014-2015, w następujący 

sposób: 

1) w roku 2014 o kwotę 225.000,- zł, 

2) w roku 2015 o kwotę 3.895.712,- zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę   2.628.894,- zł. 

 

§ 5 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Projekty 

pomocy technicznej - RPO WP” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana związana jest z przeniesieniem 
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części zakresu planowanego do wykonania w 2014 r. w ramach wydatków 

bieżących na majątkowe. 

2. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust 1 

dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

500.000,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe  o kwotę 500.000,-zł. 

3. W limitach wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust.1 w roku 2014 

dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się limit wydatków bieżących o 

kwotę 500.000,-zł i zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 500.000,-

zł. 

 

§ 6 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie” o którym 

mowa w art. 226 ust. 4  pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w 

załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2013 r., 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 na rok 

2015 oraz zwiększeniu zakresu w 2015. 

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 14.088,- zł (wydatki majątkowe ). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2014-2015, w następujący 

sposób: 

1) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 17.074.107,-zł, 

2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 17.218.635,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę   17.218.635,- zł. 

 

 

 

§ 7 
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1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa 

podkarpackiego. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed 

zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia 

Sanny” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 

ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana związana jest ze 

zwiększeniem zakresu planowanego do wykonania w roku 2014. 

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 225.000,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2014 o kwotę 225.000- zł . 

 

§ 8 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa 

wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 

Domaradz - Brzozów - Sanok” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne 

niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, 

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2025. Zmiana związana jest ze zwiększeniem zakresu planowanego do 

wykonania w latach 2014-2015.  

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 2.800.000,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2014-2015 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2014 o kwotę 283.599,-zł, 

2) w roku 2015 o kwotę 2.516.401,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę   2.516.401,- zł 
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§ 9 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych 

przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej” stanowiącego program, 

projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu 

planowanego do wykonania w 2014 r. oraz ustaleniu zakresu realizacji 

przedsięwzięcia w latach 2015-2020. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013- 2020. 

3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 247.015.922,- zł (wydatki bieżące). 

4. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją  przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1 w latach 2014-2020, w następujący sposób: 

1) w roku 2014 o kwotę 5.000.000- zł, 

2) w roku 2015 o kwotę 41.000.000,- zł, 

3) w roku 2016 o kwotę 41.015.922,- zł, 

4) w roku 2017o kwotę 40.000.000,- zł, 

5) w roku 2018o kwotę 40.000.000,- zł, 

6) w roku 2019 o kwotę 40.000.000,- zł, 

7) w roku 2020 o kwotę 40.000.000,- zł. 

5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1 o kwotę 242.015.922- zł. 

 

§ 10 

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa 

w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku 

Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 

grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
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Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, ogółem o kwotę 36.280.237,-

zł 

1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 26.080.237,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 2.040.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 2.040.000,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 2.040.000,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 2.040.000,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 2.040.000,-zł. 

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa 

w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku 

Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 

grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, obciążających budżet roku 

2015 o kwotę 17.218.635,-zł. 

3. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań 

innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, 

określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, 

ogółem o kwotę 268.532.323,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 49.516.401,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 47.015.922,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 46.000.000,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 46.000.000,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 40.000.000,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 40.000.000,-zł. 

 

§ 11 

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa 

Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach 
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publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 

2025, obciążających budżet roku 2015 r. o kwotę 24.371.106,-zł. 

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa 

Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, 

projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy 

o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, obciążających budżet roku 2015 o kwotę 

2.516.401,-zł. 

 

§ 12 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1–9 oraz zmianami w budżecie w okresie maj 

- czerwiec 2014r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego 

oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a 

i Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 

grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025. Załączniki Nr 1a i Nr 2 otrzymują 

brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały 

 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


