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UCHWAŁA NR VII/131/15 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 27 kwietnia 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 przedsięwzięcia           

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

1) „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą 

Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”, 

2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku w miejscowości Sieniawa do 

łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”, 

3) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej łącznik pomiędzy 

planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”, 

4) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak - 

Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. 

Strzyżów”, 

5) „Budowa drogi obwodowej m. Kolbuszowa i Werynia w ramach rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk - Sokołów Małopolski”, 

6) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów - 

Grabownica Starzeńska - Budowa obwodnicy miasta Dynów”, 

7) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów - 

Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do DK4 (Gwizdaj)”, 

8) „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Nowy Żmigród - Ożenna – granica 

państwa w miejscowości Jasło (łącznik dróg krajowych)”, 
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9) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów - 

Bełżec wraz z budową drogi obwodowej m. Oleszyce i m. Cieszanów”, 

10) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Hrebenne - 

Budowa obwodnicy m. Oleszyce do m. Lubaczów”, 

11) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Hrebenne – 

Budowa drogi obwodowej m. Lubaczów”, 

12) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe - Kopki na odcinku od 

skrzyżowania DK 19 w m. Jeżowe do węzła S19 Podgórze”. 

 

§ 2 

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 skreśla się przedsięwzięcie pn. 

„Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za 

pośrednictwem przewoźnika lotniczego w Europie” – w związku z rozwiązaniem 

umowy dotyczącej przygotowania i realizacji kampanii promocyjnej 

 

§ 3 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przygotowanie i realizacja budowy  północnej obwodnicy miasta Sokołowa 

Małopolskiego, celem dodatkowego skomunikowania z drogą wojewódzką Nr 

875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk” stanowiącego 

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

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 

przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć określonych w art. 226 ust. 4 pkt 1 

ustawy o finansach publiczny oraz przeniesieniu zakresu planowanego do 

wykonania z roku 2018 na rok 2017. 

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

w ust. 1 na „Budowa  północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego, w 

ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk – 

Sokołów Małopolski”. 
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3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach  2017 – 2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 20.000.000,-zł, 

2) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 20.000.000,-zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 48.000.000,-zł. 

 

§ 4 

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

taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych 

przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie", POIiŚ 

na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejowego”, 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 65.000,- zł (w tym wydatki bieżące o kwotę 64.997,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 3,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 125.366,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 

113.489,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 11.877,-zł). 

 

§ 5 

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

zespołów trakcyjnych” 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 Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-
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2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2014 r. oraz 

na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2015 – 2016 na 

skutek oszczędności. 

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

w ust. 1, o kwotę 2.687.723,- zł (wydatki bieżące). 

3. Zmniejsza 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 o kwotę 1.005.446,-zł, 

2) w roku 2016 o kwotę 417.446,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 417.446,-zł. 

 

§ 6 

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 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 9.047.046,- zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 9.200.000,-zł. 

 

§ 7 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zakup, 

modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje 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 IV/57/15 
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Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r.    

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega zwiększeniu zakresu 

planowanego do wykonania w 2015r.  

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

w ust. 1, o kwotę 2.027.058,- zł (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

547.000,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.574.058,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 2.027.058,-zł (w tym: zmniejsza się wydatki 

bieżące o kwotę 547.000,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 

2.574.058,-zł). 

 

§ 8 

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 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 zmniejszeniu zakresu planowanego do 

wykonania w 2015r. na skutek oszczędności poprzetargowych. 

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

w ust. 1, o kwotę 284.059,- zł (wydatki bieżące). 

3. Zmniejsza się limit wydatków bieżących związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 284.059,-zł. 

 

§ 9 

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 IV/57/15 

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

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

wykonania w roku 2015 na skutek oszczędności poprzetargowych. 

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

w ust. 1, o kwotę 82.797,- zł (wydatki bieżące). 

3. Zmniejsza się limit wydatków bieżących związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 7.668,-zł. 

 

§ 10 

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 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 majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 2.964.710,-zł. 

 

§ 11 

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

drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 

Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 

9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71” 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 278.123,- zł (wydatki majątkowe). 
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3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 16.632.552,-zł. 

 

§ 12 

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

drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica 

przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy 

Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami                

i urządzeniami budowlanymi” 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 1.534.072,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 3.852.426,-zł. 

 

§ 13 

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 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 145.605,- zł (wydatki majątkowe). 
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3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 5.769.054,-zł. 

 

§ 14 

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 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 majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 5.254.027,-zł. 

 

§ 15 

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

drogi woj. Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550 - 34 + 900 wraz 

z zabezpieczeniem osuwiska w km 34+600 - 34+850 w miejscowości Wielopole 

Skrzyńskie” 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 całkowitej wartości zadania. 

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

w ust. 1 na „Przebudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa                  

w km 34+550 - 34 + 900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 - 34+850                  

w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”. 

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

w ust. 1, o kwotę 2.247.477,- 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 3.055.307,-zł. 

 

§ 16 

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

Operacyjny Kapitał Ludzki - 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 

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 854.729,- zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 1.284.400,-zł. 

 

§ 17 

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 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 w związku ze 

zwiększeniem limitu dostępnych środków. 

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

w ust. 1, o kwotę 4.800.563,- zł (w tym wydatki bieżące o kwotę 4.546.863,-zł                 

i wydatki majątkowe o kwotę 253.700,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 4.800.563,- zł (w tym wydatki bieżące                     

o kwotę 4.546.863,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 253.700,-zł). 
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§ 18 

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 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. oraz części zakresu planowanego 

do wykonania w 2015r. na rok 2016 i zwiększeniu zakresu planowanego do 

wykonania w 2016r. 

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

w ust. 1, o kwotę 7.230.439,- zł (w tym wydatki bieżące o kwotę 322.937,-zł                   

i wydatki majątkowe o kwotę 6.907.502,-zł). 

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

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

1) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 2.805.816,-zł, 

2) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę 14.287.615,- zł (w tym 

wydatki bieżące o kwotę 363.558,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

13.924.057,-zł). 

 

§ 19 

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

Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej” 

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 zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania 

w 2015 r. 
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2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa  

w ust. 1, o kwotę 830.119,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 2.340.609,-zł. 

 

§ 20 

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 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 majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 8.072.047,-zł. 

 

§ 21 

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 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 348.704.667-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2016 o kwotę  72.666.667,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2017 o kwotę  142.038.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2018 o kwotę  134.000.000,-zł 

2. Zmniejsza 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 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 2016 o kwotę 417.446,-zł . 
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§ 22 

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 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  348.704.667,-zł  w tym: 

1) obciążających budżet roku 2016 o kwotę  72.666.667,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2017 o kwotę  142.038.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2018 o kwotę  134.000.000,-zł. 

 

§ 23 

W uchwale Nr VI/128/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca  

2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015 - 2025 w § 26 ust. 1 słowa „obciążających budżet roku 

2015” zastępuje się słowami „obciążających budżet roku 2016”. 

 

§ 24 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1–20 oraz zmianami w budżecie w okresie 

marzec - kwiecień 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. 

 

§ 25 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

 

§ 26 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


