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UCHWAŁA NR LVIII/1109/14 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 27 października 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 którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn. „RPO 

WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”, 

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

1 i 2 ustawy o finansach publicznych: 

a) „Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

(WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym”, 

b) „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od 

drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach 

Sławęcińskich  na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, 

Siedliska Sławęcińskie,  Pusta Wola,  gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie”. 

 

§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „RPO WP na 

lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII”, 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-
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2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2013 r. oraz 

zmianie limitów wydatków w latach 2014 - 2016 w celu dostosowania zakresu 

realizacji przedsięwzięcia do dostępności środków oraz potrzeb beneficjentów. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2009 - 2016. 

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

ust. 1, o kwotę 113.272,- zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

1.778.270,- zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.664.998,- 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 zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 113.272,-zł, 

2) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 12.669.313,-zł (w tym: 

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.278.270,- zł i zmniejsza się wydatki 

majątkowe o kwotę 13.947.583,- zł), 

3) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę 12.669.385,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 512.442,- zł i wydatki majątkowe o kwotę 

12.156.943,- zł). 

 

§ 3 

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

pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013” 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. oraz zwiększeniu zakresu planowanego 

do wykonania w roku 2015 w celu dostosowania zakresu realizacji 

przedsięwzięcia do dostępności środków oraz potrzeb beneficjentów. 

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

ust. 1, o kwotę 421.666,- zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

871.666,- zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 450.000,- zł), 

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

mowa w ust. 1 w roku  2015 o kwotę 421.447,- zł (w tym: zwiększa się wydatki 
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bieżące o kwotę 871.447,- zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 

450.000,- zł). 

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

mowa w ust. 1 o kwotę   421.447,- zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o 

kwotę 871.447,- zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 450.000,- zł). 

 

§ 4 

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

Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego 

WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)”, 

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 2015 r. w związku ze 

zwiększeniem dostępności środków na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1, o kwotę 9.898.607,- zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 9.712.427,- zł i 

wydatki majątkowe o kwotę 186.180,- zł). 

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

mowa w ust. 1 w roku  2015 o kwotę 9.898.607,- zł (w tym: bieżące o kwotę 

9.712.427,- zł i wydatki majątkowe o kwotę 186.180,- zł). 

 

§ 5 

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

dr. woj. Nr  880 Jarosław - Pruchnik” 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 roku 2014 w celu 

dostosowania limitów wydatków na przedsięwzięcie do wysokości dostępnych 

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

ust. 1, o kwotę 6.857.133,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2014  o kwotę 6.857.133,- zł. 

 

§ 6 

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

opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych 

(BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego”, 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 przeniesieniu 

niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania w latach 2013  - 

2014  na 2015 r.  

2. 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 171.200,-zł, 

2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 187.127,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 187.127,-zł. 

 

§ 7 

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

ust. 1, o kwotę 1.828.164,- zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 1.828.164,-zł. 

 

§ 8 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowych”, 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 

latach 2014 - 2015. 

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

ust. 1, o kwotę 410.000,- 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 50.000,-zł, 

2) w roku 2015 o kwotę 360.000,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 360.000,-zł. 

 

§ 9 

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

Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego 

przewoźnika lotniczego” 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-
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2025. Zmiana związana jest ze zwiększeniem zakresu planowanego do 

wykonania w latach 2015 - 2018. 

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

1, o kwotę 6.000.000,- zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w latach 2015 - 2018, w następujący sposób: 

1) w roku 2015 o kwotę 1.500.000,- zł, 

2) w roku 2016 o kwotę 1.500.000,- zł. 

3) w roku 2017 o kwotę 1.500.000,- zł. 

4) w roku 2018 o kwotę 1.500.000,- zł. 

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

o którym mowa w ust. 1 o kwotę   6.000.000,- zł 

 

§ 10 

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

zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie”, 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. 

oraz zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania  w 2014 r. na skutek 

zwiększenia kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia. 

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

ust. 1, o kwotę 193.456,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 193.457,-zł. 

 

§ 11 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „"Wisłoka – 

Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 -6+737 oraz w km 

0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku 

Kiełkowskim o długości 150 m - Etap I". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona 

przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-
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Myscowa oraz Dukla”, 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 zmniejszeniu  zakresu planowanego do 

wykonania  w latach 2014 – 2015 na skutek oszczędności poprzetargowych. 

2. Zmienia się cel przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1 na „Rozbudowa (2,622 

km) i budowa obustronnego obwałowania  lewego wału rzeki Wisłoki na dł. 0,150 

km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami 

powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich”. 

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

ust. 1, o kwotę 11.576.170,- zł (wydatki majątkowe). 

4. 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 5.763.303,-zł, 

2) w roku 2015 o kwotę 4.631.988,-zł. 

5. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  4.631.988,- zł. 

 

§ 12 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „"Odbudowa 

potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta 

potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 

w mieście Rzeszów – Zwięczyca II, oraz w miejscowościach: Racławówka, 

Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie".  Zadanie ujęte w 

ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rzeki Wisłok, w tym budowa 

zbiornika retencyjnego Rudawka Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzią 

miasta Krosno”, 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 
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planowanego do wykonania w 2014 r. z przeznaczeniem na roboty uzupełniające  

oraz zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 na skutek 

aktualizacji operatu podziałowego oraz zmniejszenia zakresu rzeczowego robót 

budowlano - montażowych. 

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

ust. 1, o kwotę 482.759,- 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 o kwotę 24.212,-zł, 

2) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 506.971,-zł. 

 

§ 13 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Nowy Breń II 

- rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń 

w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, 

Ziempniów i Otałęż Część I: km 2+764 - 4+319, na długości 1,555 km w 

miejscowości Ziempniów i Otałęż woj. podkarpackie”.  Zadanie ujęte w ramach 

zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na 

odcinku od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki”, 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 

zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w 2014 r. na skutek 

oszczędności poprzetargowych oraz zwiększeniu zakresu planowanego do 

wykonania  w roku  2015 z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za 

przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa . 

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

ust. 1, o kwotę 1.169.321,- 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 1.171.322,-zł, 
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2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.001,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  2.001,- zł. 

 

§ 14 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. "San I Etap I 

- rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 

2+215 - 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, 

woj. podkarpackie". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed 

zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia 

Sanny”, 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 zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w 

latach  2014 – 2015  na skutek  oszczędności w wydatkach na wypłatę 

odszkodowań za przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz po 

rozstrzygniętym posterowaniu przetargowym w wydatkach na wykonanie robót 

budowlano - montażowych. 

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

ust. 1, o kwotę 2.698.498,- 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 143.602,-zł, 

2) w roku 2015 o kwotę 2.554.896,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  2.554.896,- zł. 

 

§ 15 

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  
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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 zwiększeniu 

zakresu planowanego do wykonania w latach 2014 – 2015 z przeznaczeniem na 

roboty uzupełniające oraz wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości na 

rzecz Skarbu Państwa.  

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

ust. 1, o kwotę 545.285,- 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 445.285,-zł, 

2) w roku 2015 o kwotę 100.000,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  100.000,- zł. 

 

§ 16 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „San II - 

rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 

4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany. Zadanie ujęte 

w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rz. San (bez zlewni Wisłoka 

i Tanwi) w tym zabezpieczenie przed powodzią miasta Przemyśl”, 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 polega zmniejszeniu 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 5.739.394,- 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: 
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1) w roku 2014 o kwotę 2.291.573,-zł, 

2) w roku 2015 o kwotę 2.356.000,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  2.356.000,- zł. 

 

§ 17 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 

53+800 – 55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy 

Żyraków, województwo podkarpackie”, 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 roku 2015 z przeznaczeniem 

na promocje projektu, wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości na 

rzecz Skarbu Państwa  oraz wykonanie robót dodatkowych. 

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

ust. 1, o kwotę 336.630,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 336.630,-zł 

 

§ 18 

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

zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl 

n/Sanem, woj. podkarpackie”, 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 zmniejszeniu 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 4.448.126,- zł (wydatki majątkowe). 
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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 2.362.100,-zł, 

2) w roku 2015 o kwotę 2.086.026,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  2.086.026,- zł. 

 

§ 19 

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 oraz  

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 w celu 

dostosowania do dostępności środków na realizację przedsięwzięcia. 

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

ust. 1, o kwotę 1.533.996,- 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 39.663,-zł, 

2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.573.659,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  1.573.659,- zł. 

 

§ 20 

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 
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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 2014 r. z przeznaczeniem na 

roboty uzupełniające.  

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

ust. 1, o kwotę 18.777,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 18.777,-zł. 

 

§ 21 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez 

kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap 

I-odcinkowa przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 

koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. 

Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie”, 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., zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania 

w roku 2014 i 2016 oraz zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w 

roku 2015. Zwiększony zakres wydatków 2014 r. dotyczy wykupów gruntów oraz 

opracowania analiz. Zmiany w latach 2015 -2016 dotyczą przeniesienia  części 

zakresu planowanego do wykonania pomiędzy latami w celu dostosowania do 

dostępności środków na realizację przedsięwzięcia. 



14 
 

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

ust. 1, o kwotę 95.146,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 – 2016 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 35.610,-zł. 

2) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 11.142.495,-zł, 

3) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę 11.207.495,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  65.000,- zł. 

 

§ 22 

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

III - rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 

km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. 

Tarnobrzeg i gm. Grębów. 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  

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 na rok 

2014 oraz zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 o 

roboty uzupełniające. 

2. Zmienia się cel przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1 na „Rozbudowa lewego 

wału na dł. 4,775 km oraz prawego wału rzeki Trześniówki na dł. 5,24 km. 

Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami 

powodzi i zapewnienie trwałości projektu.” 

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

ust. 1, o kwotę 76.339,- zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmienia 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 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.376.339,-zł, 

2) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.300.000,-zł. 

 

§ 23 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego 

wału rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy 

Przecław. Zadanie ujęte w ramach zlewni:Ochrona przed powodzią w zlewni 

Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla”, 

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  

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 na rok 

2015 oraz zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania  w roku 2015 z 

przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań właścicielom gruntów i roboty 

budowlano – montażowe. 

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

ust. 1, o kwotę 1.480,- 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 9.423.520,-zł, 

2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 9.425.000,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  9.425.000,- zł. 

 

§ 24 

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 
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2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, ogółem o kwotę 315.268.679,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 20.955.716,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 58.862.592,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 58.862.592,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 58.862.593,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 58.862.593,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 58.862.593,-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 40.580.835,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 2.545.731,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 35.035.104,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 1.500.000,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 1.500.000,-zł. 

 

§ 25 

1. Zmniejsza 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, obciążających budżet roku 2015 o kwotę 11.526.909,-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 
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Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014 - 2025, ogółem o kwotę 34.475.835,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 940.731,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 33.535.104,-zł. 

 

§ 26 

W uchwale 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 § 3 i § 4 dodaje się pkt 7) w brzmieniu: 

„7) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej 

jednostki.” 

 

§ 27 

W uchwale Nr LVII/1091/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 

września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025 w § 3 ust. 2 i 3 otrzymują 

brzmienie: 

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

ust. 1, o kwotę 1.530.420,- 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 o kwotę 469.580,- zł, 

2) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2.000.000,- zł”. 

 

§ 28 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1–23 oraz zmianami w budżecie w okresie 

wrzesień - październik 2014 r. 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. 
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§ 29 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 30 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


