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UCHWAŁA NR XXIX/511/16  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2016 - 2030. 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 j.t.), 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. dodaje się przedsięwzięcia: 

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

a) „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, 

b) „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”, 

c) „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzilaborce – 

Krosno / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa – Daliowa”, 

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

1 i 2  ustawy o finansach publicznych pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów 

osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o 

charakterze innym niż rewitalizacyjny”. 

 

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

28 grudnia 2015r. Zmiana polega na przesunięciu części zakresu planowanego 

do wykonania w roku 2016 na rok 2023.  
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2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia,  

o którym mowa ust. 1 w latach 2016 i 2023 w następujący sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę 6.473.091,-zł, 

2) w roku 2023 zwiększa się wydatki o kwotę 6.473.091,-zł,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 6.473.091,-zł. 

 

§ 3 

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

System Informacji Przestrzennej (PSIP)” 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. Zmiana polega na przesunięciu części zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2016 na rok 2017, zmniejszeniu zakresu w roku 2018 oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 10.394.671,-zł (wydatki majątkowe). 

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

mowa w ust. 1, w latach 2016 – 2018 w następujący sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę 19.587.316,-zł (w tym wydatki 

bieżące o kwotę 4.907.303,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 14.680.013,-zł), 

2) w roku 2017 zwiększa się wydatki o kwotę 12.501.038,-zł (w tym wydatki 

bieżące o kwotę 4.907.303,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 7.593.735,-zł), 

3) w roku 2018 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.308.393,-zł, 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 9.192.645,-zł (z tego: limit zobowiązań bieżących o kwotę 

4.907.303,-zł i limit zobowiązań majątkowych o kwotę 4.285.342,-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 
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uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego 

do wykonania w roku 2016 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 8.490,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1, w roku 2016 o kwotę 8.490,-zł. 

 

§ 5 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 

2020” 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. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu 

planowanego do wykonania w roku  2016 na rok 2019. 

2. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia,  

o którym mowa ust. 1 w latach 2016 i 2019 w następujący sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę 18.802.562,-zł (w tym zmniejsza 

się wydatki bieżące o kwotę 19.004.733,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe 

o kwotę 202.171,-zł),, 

2) w roku 2019 zwiększa się wydatki o kwotę 18.802.562,-zł (w tym zwiększa 

się wydatki bieżące o kwotę 19.004.733,-zł i zmniejsza się wydatki 

majątkowe o kwotę 202.171,-zł), 

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

mowa w ust. 1 o łączną kwotę 18.802.562,-zł (z tego zwiększa się limit 

zobowiązań bieżących o kwotę 19.004.733,-zł, zmniejsza się limit zobowiązań 

majątkowych o kwotę 202.171,-zł). 

 

§ 6 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa ppoż., 

antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum 
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Podkarpackiego w Krośnie” 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. Zmiana polega na 

zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2016 – 2018, ustaleniu 

wydatków w roku 2019 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 na „Rewaloryzacja i 

modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla 

zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu”. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2019. 

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

1 o kwotę 1.612.657,-zł (wydatki majątkowe). 

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

mowa w ust. 1, w latach 2016 - 2019 w następujący sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 217.500,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się wydatki o kwotę 103.170,-zł (w tym: zwiększa się 

wydatki bieżące o kwotę 217.500,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o 

kwotę 114.330,-zł), 

3) w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę 402.646,-zł (w tym: zmniejsza się 

wydatki bieżące o kwotę 145.559,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o 

kwotę 548.205,-zł), 

4) w roku 2019 ustala się wydatki w kwocie 1.324.341,-zł (w tym: wydatki bieżące 

w kwocie 145.559,-zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.178.782,-zł). 

 

§ 7 

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

projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji 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. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego 

do wykonania w latach 2017-2020, ustaleniu zakresu w latach 2021-2025 oraz 

zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  
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2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2025. 

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

1 o kwotę 7.930.300,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.619.800,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 6.310.500,-zł), 

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

mowa w ust. 1, w latach  2017 – 2025 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 ustala się wydatki majątkowe w kwocie 563.500,-zł, 

2) w roku 2018 ustala się wydatki majątkowe w kwocie 563.500,-zł, 

3)  w roku 2019 zwiększa się wydatki o kwotę 735.900,-zł (w tym: wydatki 

bieżące o kwotę 172.400,-zł i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 

563.500,-zł), 

4) w roku 2020 zwiększa się wydatki o kwotę 942.400,-zł (w tym: wydatki bieżące 

o kwotę 172.400,-zł i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 770.000,-zł), 

5) w roku 2021 ustala się wydatki w kwocie 1.025.000,-zł (w tym: wydatki bieżące 

w kwocie 255.000,-zł i wydatki majątkowe w kwocie 770.000,-zł), 

6) w roku 2022 ustala się wydatki w kwocie 1.025.000,-zł (w tym: wydatki bieżące 

w kwocie 255.000,-zł i wydatki majątkowe w kwocie 770.000,-zł), 

7) w roku 2023 ustala się wydatki w kwocie 1.025.000,-zł (w tym: wydatki bieżące 

w kwocie 255.000,-zł i wydatki majątkowe w kwocie 770.000,-zł), 

8) w roku 2024 ustala się wydatki w kwocie 1.025.000,-zł (w tym: wydatki bieżące 

w kwocie 255.000,-zł i wydatki majątkowe w kwocie 770.000,-zł), 

9) w roku 2025 ustala się wydatki w kwocie 1.025.000,-zł (w tym: wydatki bieżące 

w kwocie 255.000,-zł i wydatki majątkowe w kwocie 770.000,-zł). 

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

mowa w ust. 1 o łączną kwotę 7.930.300,-zł (z tego limit zobowiązań bieżących o 

kwotę 1.619.800,-zł i ustala się limit zobowiązań majątkowych w kwocie 

6.310.500,-zł). 

 

§ 8 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 

Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego 

w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, 
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odcinek Kraków - Rzeszów, etap III"” 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. Zmiana polega na 

ustaleniu zakresu w roku 2017, przeniesieniu zakresu z roku 2016 na rok 2017, 

oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014 – 2017. 

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

1 o kwotę 550.000,-zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach  2016 – 2017 w następujący 

sposób: 

1)  w roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę 450.000,-zł, 

2)  w roku 2017 ustala się wydatki w kwocie 1.000.000,-zł. 

5. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 1.000.000,-zł. 

 

§ 9 

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

28 grudnia 2015r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego 

do wykonania w roku 2016 na rok 2017. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2016 – 2017  w następujący 

sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.519.447,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się wydatki o kwotę 1.519.447,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o łączną kwotę 1.519.447,-zł. 



7 

 

§ 10 

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. ogółem o  kwotę 74.177.506,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 32.645.208,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 12.881.207,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 10.839.000,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 10.000.000,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 1.339.000,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 6.473.091,-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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r., ogółem o kwotę 54.740.413,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 11.582.947,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 9.063.500,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 28.026.566,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 942.400,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 1.025.000,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 1.025.000,-zł, 

7) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 1.025.000,-zł, 

8) obciążających budżet roku 2024 o kwotę 1.025.000,-zł, 

9) obciążających budżet roku 2025 o kwotę 1.025.000,-zł 

 

§ 11 

1. 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 
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Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. ogółem o kwotę 

15.317.600,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 10.000.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 5.317.600,-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 

XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r., 

ogółem o kwotę 20.322.009,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 1.519.447,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 18.802.562,-zł. 

 

§ 12 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-9 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach październik-listopad 2016r. wynikającymi z uchwał: Zarządu 

Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

dokonuje się zmiany załączników Nr 1a i 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015r. Załączniki Nr 1a i 2 

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

 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


