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UCHWAŁA NR XX/349/16  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia  29 lutego 2016 r. 

 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2016 - 2025. 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025 dodaje się 

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

publicznych pn.: 

a) „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, 

b) „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu 

użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11  w Rzeszowie, obejmującej działkę 

ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń 

biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca 

parkingowe”, 

c) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica 

Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”, 

d) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-

Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok  

i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”, 



2 

 

e) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-

Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów 

Małopolski”, 

f) „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica-

Strzyżów-Warzyce”, 

g) „Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-

Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do  

m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od  

m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka”, 

h) „Rozbudowa nowego odcinka DW 987 ul. Księżomost w m. Sędziszów 

Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP 1334 R”, 

i) „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – 

Pruchnik”, 

j) „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do 

węzła DK 9 w Rudnej Małej”, 

k) „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową 

obwodnicy Czudca”, 

l) „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do 

skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)”, 

m) „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na 

terenie Województwa Podkarpackiego”, 

n) „Promocja Gospodarcza”, 

o) „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”. 

 

§ 2 

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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-

2025. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania do końca roku 2015  na rok 2016. 
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2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2016 o kwotę 1.064.494,-zł. 

 

§ 3 

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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  

28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2016r. 

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

1 o kwotę 215.600,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa ust. 1 w roku 2016  o kwotę 215.600,-zł. 

 

§ 4 

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 XVII/313/15 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2016-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 

2015 roku, zmniejszeniu wydatków w 2016 roku oraz wstrzymaniu wykonania 

przedsięwzięcia. 

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

1 o kwotę 702.851,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa ust. 1 w roku 2016  o kwotę 700.000,-zł. 
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§ 5 

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

Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” 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 XVII/313/15 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2016-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego  

do wykonania w latach 2015 - 2017 na rok 2018. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015 – 2018. 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2016 – 2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 300.000,-zł, 

2) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 100.000,-zł, 

3) w roku 2018 ustala się limit wydatków w kwocie 504.216,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 404.216,-zł. 

 

§ 6 

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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 

2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2016 - 2025, ogółem o kwotę 867.825.078,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 347.845.004,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 387.580.074,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 123.100.000,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 2.700.000,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 3.200.000,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 2.700.000,-zł, 

7) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 700.000,-zł. 
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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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025, ogółem 

o kwotę 404.216,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2017 zmniejsza się o kwotę 100.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę 504.216,-zł, 

 

§ 7 

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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 

grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025, ogółem o kwotę  544.349.309,-zł 

w tym: 

1) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 147.479.309,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 276.970.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 119.900.000,-zł. 

 

§ 8 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-5 oraz zmianami w budżecie w miesiącach 

styczeń – luty 2016r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego 

oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a, 

1b i Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2016 – 2025. Załączniki Nr 1a, 1b i Nr 2 

otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

 

 



6 

 

§ 9 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 10 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


