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UCHWAŁA Nr  XXXII/555/17  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2017 - 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 2016 r. poz. 1870 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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 

dnia 29 grudnia 2016 r. skreśla się przedsięwzięcie inne niż wskazane w art. 226 ust. 

4  pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn.: „Budowa łącznika od węzła 

autostrady A4 Dębica – Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia). 

 

§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, 

realizowanych przez powiaty na terenie 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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 

2016 r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 

2018 r. oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

o kwotę 1.500.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 2 w roku 2018 o kwotę 1.500.000,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.500.000,-zł. 
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§ 3 

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

kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa 

Podkarpackiego” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2016r. Zmiana 

polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2016 roku, przeniesieniu 

części zakresu planowanego do wykonania w roku 2017 na rok 2018, 

zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w 2017 oraz zmniejszeniu 

łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 28.748.284,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.872.781,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 25.875.503,-zł). 

3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia,  

o którym mowa ust. 1 w latach 2017 -  2018 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się wydatki o kwotę 59.487.474,-zł (w tym: wydatki 

bieżące o kwotę 1.621.472,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 57.866.002,-zł), 

2) w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę 30.757.020,-zł (w tym: zmniejsza 

się wydatki bieżące o kwotę 1.233.479,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe 

o kwotę 31.990.499,-zł). 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 30.757.020,-zł (w tym: zmniejsza się limit zobowiązań 

bieżących o kwotę 1.233.479,-zł i zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o 

kwotę 31.990.499,-zł). 

 

§ 4 

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

zespołów trakcyjnych RPO 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 XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2016r. Zmiana 

polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2027 r., przeniesieniu 

części zakresu planowanego do wykonania w latach 2024-2025 na lata 2021-

2023 i 2026-2027.  
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2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2027. 

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

o którym mowa ust. 1 w latach 2021 -   2027 w następujący sposób: 

1) w roku 2021 zwiększa się wydatki o kwotę 432.167,-zł, 

2) w roku 2022 zwiększa się wydatki o kwotę 458.647,-zł, 

3) w roku 2023 zwiększa się wydatki o kwotę 458.647,-zł, 

4) w roku 2024 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.385.742,-zł, 

5) w roku 2025 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.184.469,-zł, 

6) w roku 2026 zwiększa się wydatki o kwotę 707.750,-zł, 

7) w roku 2027 ustala się wydatki w kwocie 513.000,-zł. 

 

§ 5 

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

północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk” o 

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

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2016r. Zmiana polega na 

zmniejszeniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2017 oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 3.543.614,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 3.543.614,-zł. 

 

§ 6 

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

DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. 

Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)” o którym mowa w art. 226 

ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 

dnia 29 grudnia 2016r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do 
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wykonania w latach 2017 - 2018 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 3.541.342,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

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

sposób: 

1) w roku 2017 o kwotę 1.128.537,-zł, 

2) w roku 2018 o kwotę 2.412.805,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 2.412.805,-zł. 

 

§ 7 

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

Maryjny (Światło ze Wschodu)” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2016r. 

Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2018 

oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 6.701,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa ust. 1 w roku 2018 o kwotę 6.701,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 6.701,-zł. 

 

§ 8 

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

wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji 

programów rewitalizacji” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 

grudnia 2016r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia 
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do 2018 r. oraz przeniesieniu części nakładów planowanych do poniesienia do 

końca 2016r. na  lata 2017 – 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 bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia,  

o którym mowa ust. 1 w latach 2017 -   2018 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 zwiększa się wydatki o kwotę 1.075.598,-zł, 

2) w roku 2018 ustala się wydatki w kwocie 556.000,-zł. 

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

którym mowa w ust. 1 w kwocie 556.000,-zł. 

 

         § 9 

Wstrzymuje się realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa chodników i zatok 

postojowych w ciągu dróg wojewódzkich”. 

 

§ 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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

29 grudnia 2016 r. obciążających budżet roku 2018 o kwotę 19.183.055,-zł. 

2. Zmienia 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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r., w następujący sposób: 

1) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę 432.167,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę 458.647,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę 458.647,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2024 zmniejsza się o kwotę 1.385.742,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2025 zmniejsza się o kwotę 1.184.469,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2026 zwiększa się o kwotę 707.750,-zł, 

7) obciążających budżet roku 2027 zwiększa się o kwotę 513.000,-zł. 

 



6 

 

§ 11 

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 XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. obciążających budżet 

roku 2018 o kwotę 12.136.666,-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 

XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r., 

obciążających budżet roku 2018 o kwotę 1.500.000,-zł. 

 

§ 12 

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

w miesiącu styczniu 2017r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany 

załączników Nr 1a, 1b i 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016r. Załączniki Nr 1a, 1b i 2 otrzymują 

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

 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


