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UCHWAŁA NR VI/128/15 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 30 marca 2015 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2015 - 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 2015r. poz. 92 ). 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 

dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025 dodaje się przedsięwzięcie o 

którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn. „Projekt pn. 

Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i 

przedmiotów pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 

2 "Partnerstwa Strategiczne"”. 

 

§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„"Podkarpacie stawia na zawodowców" - Projekt systemowy” o którym mowa w 

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

Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana 

polega na przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu planowanego do 

wykonania do końca 2014 r. na rok 2015 oraz zwiększeniu zakresu planowanego 

do wykonania w 2015 r. w celu dostosowania limitu wydatków do wysokości 

dostępnych środków na realizację przedsięwzięcia. 
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2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa  

w ust. 1, o kwotę 1.242,- zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.641,-

zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.399,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 6.554.734,-zł (w tym: wydatki bieżące o 

kwotę 6.447.457,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 107.277,-zł). 

 

§ 3 

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

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu 

województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowany w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu 

niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do końca 2014 r. na 

rok 2015. 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 31.946,-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 IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  

26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na urealnieniu 
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zakresu wykonanego do końca 2014r. oraz zmniejszeniu zakresu planowanego 

do wykonania w 2015r. celu dostosowania limitu wydatków do dostępnych 

środków na realizację przedsięwzięcia. 

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

w ust. 1, o kwotę 3.836.832,- zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 3.834.754,-zł  

i wydatki majątkowe o kwotę 2.078,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 461.822,-zł (w tym: zmniejsza się wydatki 

bieżące o kwotę 462.393,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 571,-zł). 

 

§ 5 

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 IV/57/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-

2025. Zmiana polega na wyłączeniu z przedsięwzięcia nakładów poniesionych w 

ramach perspektywy 2007 – 2013 do końca 2014r. oraz przeniesieniu części 

limitu wydatków planowanego do realizacji w 2020r. na lata 2015-2018 w celu 

dostosowania do wysokości dostępnych środków na realizację przedsięwzięcia. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015-2020. 

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

w ust. 1, o kwotę 5.997.437,- zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 5.930.764,-zł  

i wydatki majątkowe o kwotę 66.673,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w latach 2015 – 2018 i 2020 w następujący sposób: 

1) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 100.000,-zł (w tym: 

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.500,-zł i zwiększa się wydatki 

majątkowe o kwotę 110.500,-zł), 

2) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 200.000,-zł, 

3) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 100.000,-zł, 

4) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 100.000,-zł, 
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5) w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę 500.000,-zł. 

5. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

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

 

§ 6 

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

Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego” o 

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

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-

2025. Zmiana polega na przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu 

planowanego do wykonania do końca 2014 r. na rok 2015 oraz zwiększeniu 

zakresu planowanego do wykonania w 2015 r. 

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

w ust. 1, o kwotę 2,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 26.752.337,-zł. 

 

§ 7 

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 IV/57/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części 

zakresu planowanego do wykonania w roku 2016 na rok 2015. 

2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją  przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1 w latach 2015 – 2016 w następujący sposób: 

1) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 55.000,-zł, 

2) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 55.000,-zł. 

3. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 62.560,-zł. 
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§ 8 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „PSeAP - 

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” o którym mowa w art. 226 ust. 4  

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

Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 

stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na 

przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2014 r. na rok 2015 oraz urealnieniu całkowitej wartości zadania. 

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

w ust. 1, o kwotę 4.239.932,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 11.217.124,-zł. 

 

§ 9 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO)  

wraz z Planem Inwestycyjnym” 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 IV/57/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-

2025. Zmiana polega na przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu 

planowanego do wykonania do końca 2014 r. na rok 2016. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015-2016. 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2016 o kwotę 15.000,-zł. 

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

którym mowa w ust. 1 o kwotę 15.000,-zł. 

 

§ 10 

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

opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych 
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(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 IV/57/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu 

niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do końca 2014 r. na 

rok 2015. 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 159.900,-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-

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 IV/57/15 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2015-2025. Zmiana polega na urealnieniu nakładów poniesionych do końca 

2014r. oraz na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w 2015r. na 

skutek oszczędności związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod 

inwestycje. 

2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym o którym mowa  

w ust. 1 na „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.” 

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

w ust. 1, o kwotę 105.651,- zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 38.167,-zł. 
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§ 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 IV/57/15 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2015-2025. Zmiana polega na urealnieniu nakładów poniesionych do końca 

2014r. oraz zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w 2015r. na 

skutek oszczędności związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod 

inwestycje. 

2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym o którym mowa  

w ust. 1 na „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”. 

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

w ust. 1, o kwotę 63.514,- zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 32.340,-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 
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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 

IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 

2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu 

niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do końca 2014 r. na 

rok 2015 oraz urealnieniu nakładów poniesionych do końca 2014r. 

2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym o którym mowa  

w ust. 1 na „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”. 

3. Zmienia się cel przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 na „Rozbudowa i 

przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń na dł. 1,555 

km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami 

powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich”. 

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

w ust. 1, o kwotę 2.834,- zł (wydatki majątkowe). 

5. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 1.022,-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 IV/57/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-

2025. Zmiana polega na urealnieniu nakładów poniesionych do końca 2014r. 

oraz na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w 2015r. na skutek 



9 
 

oszczędności związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod 

inwestycje. 

2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym o którym mowa  

w ust. 1 na „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”. 

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

w ust. 1, o kwotę 139.031,- zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 139.000,-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  

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

Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 

stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na urealnieniu 

nakładów poniesionych do końca 2014r. 

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

w ust. 1, o kwotę 303.549,- zł (wydatki majątkowe). 

 

§ 16 

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 IV/57/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na urealnieniu nakładów 

poniesionych do końca 2014r. 
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2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa  

w ust. 1, o kwotę 1.073.495,- zł (wydatki majątkowe). 

 

§ 17 

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 IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana 

polega na przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu planowanego do 

wykonania do końca 2014 r. na rok 2015 oraz urealnieniu nakładów poniesionych 

do końca 2014r. 

2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym o którym mowa  

w ust. 1 na „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”. 

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

w ust. 1, o kwotę 41.375,- zł (wydatki majątkowe). 

4. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 26.022,-zł. 

 

§ 18 

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 
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uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na 

przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2014 r. na rok 2015 oraz urealnieniu nakładów poniesionych do końca 

2014r. 

2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym o którym mowa  

w ust. 1 na „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren 

województwa podkarpackiego”. 

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

w ust. 1, o kwotę 1.251.836,- zł (wydatki majątkowe). 

4. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 65.865,-zł. 

 

§ 19 

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 IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na 

przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2014 r. na rok 2015 oraz urealnieniu nakładów poniesionych do końca 

2014r. 

2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym o którym mowa  

w ust. 1 na „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”. 

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

w ust. 1, o kwotę 467,- zł (wydatki majątkowe). 
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4. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 4.582,-zł. 

 

§ 20 

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 IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na urealnieniu 

nakładów poniesionych do końca 2014r. 

2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym o którym mowa  

w ust. 1 na „Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego 

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

gminy Przecław”. 

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

w ust. 1, o kwotę 95.398,- zł (wydatki majątkowe). 

 

§ 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 IV/57/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
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Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na urealnieniu nakładów 

poniesionych do końca 2014r.  

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

w ust. 1, o kwotę 1.127,- zł (wydatki majątkowe). 

 

§ 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 IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2014 r. na 

rok 2015 oraz zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2015r. w 

ramach dostępnych środków na inwestycje melioracyjne. 

2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym o którym mowa  

w ust. 1 na „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”. 

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

w ust. 1, o kwotę 3.268,- zł (wydatki majątkowe). 

4. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 39.017,-zł. 

 

§ 23 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „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” stanowiącego program, projekt lub 
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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 IV/57/15 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2015-2025. Zmiana polega na włączeniu do zakresu realizacji 

przedsięwzięcia wydatków poniesionych do końca 2014r. na wykonanie 

dokumentacji projektowych. 

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

w ust. 1, o kwotę 468.015,- zł (wydatki majątkowe). 

 

§ 24 

1. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć: 

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

określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 

2015-2025 pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"” o kwotę 

2.730,-zł (wydatki bieżące), 

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

pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 

dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 pn.: 

a) „Zimowe utrzymanie dróg” o kwotę 14.604.884,-zł (wydatki bieżące), 

b) „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” o kwotę 55.677,-zł 

(wydatki majątkowe), 

c) „Remonty cząstkowe nawierzchni” o kwotę 5.304.766,-zł (wydatki 

bieżące), 

d) „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem 

międzynarodowego przewoźnika lotniczego” o kwotę 22.500.000,-zł 

(wydatki bieżące), 
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e) „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia 

metodą Naprotechnologii na lata 2014-2016” o kwotę 70.000,-zł (wydatki 

bieżące), 

f) „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg 

wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie 

zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej” o kwotę 1.712.260,-zł (wydatki 

bieżące). 

2. Ustala się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć stanowiących 

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

finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 pn.: 

1)  „Utrzymanie zespołów trakcyjnych” w kwocie 8.809.366,-zł (wydatki bieżące), 

2) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POliŚ”  w kwocie 1.205.784,-zł (wydatki 

bieżące), 

3) „Pogram wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" – 

stypendia” w kwocie 200.000,-zł (wydatki bieżące). 

 

§ 25 

1. Zmniejsza 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 IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 

stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025, ogółem o kwotę 138.237,-zł w 

tym: 

1) obciążających budżet roku 2016 zwiększa się o kwotę  163.809,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2017 zwiększa się o kwotę  99.316,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę  99.316,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2019 zmniejsza się o kwotę  678,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2020 zmniejsza się o kwotę  500.000,-zł. 

2. Zmniejsza się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań 



16 
 

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

określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025, ogółem 

o kwotę 34.017.437,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2016 zmniejsza się o kwotę 17.485.217 ,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2017 zmniejsza się o kwotę  15.845.842,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę  5.519.077,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę  1.981.540,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę  1.974.184,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę  876.975,-zł. 

 

§ 26 

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 IV/57/15 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 

2025, obciążających budżet roku 2015 o kwotę  35.507,-zł  . 

2. Zmniejsza 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 IV/57/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2015 - 2025, ogółem o kwotę 21.677.587,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 11.730.981,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 9.946.606,-zł. 
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§ 27 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1–24 oraz zmianami w budżecie w okresie 

luty - marzec 2015 r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego 

oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a 

i Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 

stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025. Załączniki Nr 1a, i Nr 2 

otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 28 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 29 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


