UCHWAŁA NR LVII /1091/ 14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 29 września 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 przedsięwzięcie
stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2
ustawy o finansach publicznych pn. „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń
odwadniających

w

ciągu

dróg

wojewódzkich

na

terenie

województwa

podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej”.
§2
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Trasy
rowerowe w Polsce Wschodniej” 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 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 3.520.364,- zł (wydatki majątkowe).
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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 1.520.364,- zł,
2) w roku 2015 o kwotę 2.000.000,- zł.
4. Zwiększa

się

limit

zobowiązań

majątkowych

związanych

z

realizacją

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 2.000.000,- 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 związana jest ze zmniejszeniem
zakresu planowanego do wykonania w latach 2014 – 2015 w związku z
oszczędnościami poprzetargowymi.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w
ust. 1, o kwotę 2.920.364,- 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 920.364,- zł,
2) w roku 2015 o kwotę 2.000.000,- zł.
4. Zmniejsza

się

limit

zobowiązań

majątkowych

związanych

z

realizacją

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 2.000.000,- zł.
§4
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Szwajcarsko
Polski Program Współpracy”, 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
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sprawie

uchwalenia

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na wydłużeniu okresu
realizacji przedsięwzięcia do 2016 r., zwiększeniu zakresu planowanego do
wykonania oraz przeniesieniu części zakresu z roku 2014 na rok 2015 i 2016.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012- 2016.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w
ust. 1, o kwotę 249.741,- zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
297.676,- zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 47.935,- zł),
4. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym
mowa w ust. 1, w latach 2014 – 2016 w następujący sposób:
1) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.290.574,-zł (w tym:
wydatki bieżące o kwotę 130.933,- zł i wydatki majątkowe o kwotę
1.159.641,- zł),
2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.190.693,-zł (w tym:
wydatki bieżące o kwotę 78.987,- zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.111.706,zł),
3) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 349.622,-zł.
5. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym
mowa w ust. 1 o kwotę 1.540.315,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 428.609,zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.111.706,- zł).
§5
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zakup i
modernizacja pojazdów szynowych”, 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 20142025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania oraz
wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2016 r.
2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1. na „Zakup,
modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”
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3. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2010 - 2016.
4. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w
ust. 1, o kwotę 15.683.428,- zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 6.500.000,- zł i
wydatki majątkowe o kwotę 9.183.428,- zł),
5. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym
mowa w ust. 1, w latach 2014 - 2016 w następujący sposób:
1) w roku 2014 o kwotę 1.439.100,-zł (wydatki majątkowe),
2) w roku 2015 o kwotę 11.755.922,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę
3.900.000,- zł i wydatki majątkowe o kwotę 7.855.922,- zł),
3) w roku 2016 o kwotę 4.100.000,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę
2.600.000,- zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.500.000,- zł).
6. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym
mowa w ust. 1 o kwotę 15.855.922,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę
6.500.000,- zł i wydatki majątkowe o kwotę 9.355.922,- zł).
§6
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Analiza
sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”, 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 urealnieniu zakresu
wykonanego do końca 2013 r. oraz wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia
do 2015 r.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013- 2015.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w
ust. 1, o kwotę 48.922,- zł (wydatki bieżące).
4. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia,
o którym mowa w ust. 1, w roku 2015 o kwotę 150.000,-zł.
5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o
którym mowa w ust. 1 o kwotę 150.000,-zł.
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§7
1. Zmienia

się

zakres

wykonywania

wieloletniego

przedsięwzięcia

pn.

„Ubezpieczenie pojazdów szynowych”, 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 zmniejszeniu zakresu planowanego do
wykonania w roku 2014 oraz wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do
2015 r.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013- 2015.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w
ust. 1, o kwotę 548.117,- zł (wydatki bieżące).
4. Zmienia się limit wydatków bieżących 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 151.883- zł,

2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 700.000,- zł.
5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o
którym mowa w ust. 1 o kwotę 700.000,-zł.
§8
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

polega

na

zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w
ust. 1, o kwotę 14.234,- zł (wydatki majątkowe).
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3. Zmniejsza

się

limit

wydatków

majątkowych

związanych

z

realizacją

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 14.234,-zł.
§9
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Łęg III rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz
prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5.80 km na terenie gm. Gorzyce i
Zaleszany. 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

polega

na

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 oraz przeniesieniu
części zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 na rok 2014.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w
ust. 1, o kwotę 14.234,- 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 zwiększa się limit wydatków kwotę 714.234,-zł,
2) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków kwotę 700.000,-zł
§ 10
W

załączniku

Nr

1b

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 w zakresie
rozchodów opisanych w pkt 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Rozchody budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek
zaciągniętych w latach poprzednich ustalono w oparciu o umowy zawarte z bankami.
Spłatę rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2014 - 2017 ustalono
w latach 2017 – 2022.”
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§ 11
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 Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, ogółem o kwotę 1.540.315,-zł, w tym:
1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 1.190.693,-zł,
2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 349.622,-zł.
2. 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 19.405.922,-zł, w tym:
1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 13.505.922,-zł,
2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 5.000.000,-zł,
3) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 900.000,-zł.
§ 12
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
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 1. 540.315,-zł, w tym:
1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 1.190.693,-zł,
2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 349.622,-zł.
2. Zwiększa

się

upoważnienie

Zarządu

Województwa

Podkarpackiego

do

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa
Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów,
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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 2.700.000,-zł, w tym:
1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 900.000,-zł,
2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 900.000,-zł,
3) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 900.000,-zł.
§ 13
W związku ze zmianami zawartymi w § 1–10 oraz zmianami w budżecie w okresie
sierpień - wrzesień 2014 r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa
Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany
załączników Nr 1a, 1b 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, 1b i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1a, 1b i Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8

