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UCHWAŁA NR XIII/225/15  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia  28 września 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 

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

techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” 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 zakresu wykonanego do końca 2014r. oraz zmniejszeniu 

zakresu planowanego do wykonania w roku 2015. 

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

w ust. 1, o kwotę 1.519.590,- zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.508.914,-zł i 

wydatki majątkowe o kwotę 10.676,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 385.351,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 

377.517,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 7.834,-zł). 

 

§ 2 

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

lata 2014-2020 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 
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Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części limitu 

wydatków majątkowych na bieżące oraz przesunięciu części limitu wydatków z 

lat 2015 – 2016 na rok 2020 wraz ze zmianą klasyfikacji poprzez zwiększenie 

wydatków bieżących na przedsięwzięcie kosztem wydatków majątkowych. 

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

dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

7.605.000,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.605.000,-zł. 

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

mowa w ust. 1 w latach 2015 - 2016  i 2020 w następujący sposób: 

1) w roku 2015 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.692.392,-zł (w tym: wydatki 

bieżące o kwotę 3.547.438,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 7.144.954,-zł), 

2) w roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę 4.360.239,-zł (w tym: wydatki 

bieżące o kwotę 3.754.361-zł i wydatki majątkowe o kwotę 605.878,-zł), 

3) w roku 2020 zwiększa się wydatki o kwotę 15.052.631,-zł (w tym: wydatki 

bieżące o kwotę 14.906.799-zł i wydatki majątkowe o kwotę 145.832,-zł), 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 10.692.392,-zł (w tym: zwiększa się limit zobowiązań 

bieżących o kwotę 11.152.438,-zł i zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych 

o kwotę 460.046,-zł). 

 

§ 3 

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 

zmniejszeniu części zakresu planowanego do wykonania w 2015 na skutek 

oszczędności u beneficjentów programu. 

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

1 o kwotę 821.333,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 815.319,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 6.014,-zł). 
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3. Zmniejsza się limit wydatków na przedsięwzięciu, o którym mowa w ust. 1 w roku 

2015 o kwotę 821.333,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 815.319,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 6.014,-zł). 

 

§ 4 

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 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 celu dostosowania planu wydatków do potrzeb beneficjentów. 

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

w ust. 1, o kwotę 3.550.000- zł (w tym: wydatki bieżące w kwotę 550.000,-zł i 

wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę o kwotę 3.550.000- zł (w tym: wydatki 

bieżące w kwotę 550.000,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000,-zł). 

 

§ 5 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „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” 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 2015-2025. Zmiana polega na 

zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w 2015 na skutek 

oszczędności na zadaniu. 

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

1 o kwotę 450.000,-zł (wydatki majątkowe). 
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3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 450.000,-zł. 

 

§ 6 

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 przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 

ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych w związku z uzyskaniem 

dofinansowania.  

 

§ 7 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Ubezpieczenie pojazdów szynowych” stanowiącego program, projekt lub 

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

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 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 ustaleniu zakresu planowanego do wykonania 

w roku 2016. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013 – 2016. 

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

w ust. 1, o kwotę 700.000,- zł (wydatki bieżące). 

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

którym mowa w ust. 1 w roku  2016 w kwocie 700.000,-zł. 

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

którym mowa w ust. 1 w kwocie 700.000,-zł. 
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§ 8 

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 2015r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na ustaleniu zakresu 

planowanego do wykonania w roku 2016. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013 – 2016. 

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

w ust. 1, o kwotę 150.000,- zł (wydatki bieżące). 

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

którym mowa w ust. 1 w roku  2016 w kwocie 150.000,-zł. 

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

którym mowa w ust. 1 w kwocie 150.000,-zł. 

 

§ 9 

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” 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 zmniejszeniu zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2015 na skutek oszczędności na zadaniu. 

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

w ust. 1, o kwotę 67.232,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015  o kwotę 67.232,-zł. 
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§ 10 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Wisła - etap 

1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od 

Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i 

świętokrzyskiego)” 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 przedsięwzięcia do grupy 

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

publicznych oraz zmianach zakresu planowanego do wykonania w latach 2015 - 

2018. 

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

w ust. 1 na „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na odcinku od Tarnobrzega 

(Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) 

na łącznej długości 9,869 km Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020”. 

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

w ust. 1, o kwotę 111.275,- zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2015 – 2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 170.000,-zł, 

2) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 11.416.275,-zł, 

3) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.824.009,-zł, 

4) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 8.650.991,-zł. 

 

§ 11 

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

metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300 - 

6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 - 2+060 w miejscowości 

Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, 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 
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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 na przeniesieniu części 

zakresu planowanego do wykonania z roku 2016 na rok 2015.  

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych 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 237.232,-zł, 

2) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 237.232,-zł. 

3. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia , o którym mowa w ust. 1 o kwotę 237.232,-zł. 

 

§ 12 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren 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 zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 na 

skutek oszczędności na zadaniu. 

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

w ust. 1, o kwotę 554.923,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015  o kwotę 554.923,-zł. 

 

§ 13 

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” 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 



8 

 

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 roku 2015 na skutek 

oszczędności na zadaniu. 

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

w ust. 1, o kwotę 7.316.582,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015  o kwotę 7.316.582,-zł. 

 

§ 14 

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 10.692.329,-

zł w tym: 

1) zmniejsza się upoważnienie do zaciągania zobowiązań obciążających budżet 

roku 2016 o kwotę 4.360.239,-zł, 

2) zwiększa się upoważnienie do zaciągania zobowiązań obciążających budżet 

roku 2020 o kwotę 15.052.631,-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 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 2017 o kwotę  612.768,-zł. 

 

§ 15 

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, 
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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  237.232,-zł. 

 

§ 16 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1–13 oraz zmianami  

w budżecie w okresie sierpień - wrzesień 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 2015r. 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.” 

 

§ 17 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


