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UCHWAŁA NR XLIII/754/17 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 30 października 2017 r.  

 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2017 - 2035. 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), 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. dodaje się przedsięwzięcia stanowiące program, projekt lub 

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

pn: 

1) „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z 

podregionu rzeszowskiego”, 

2) „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z 

podregionu przemyskiego”, 

3) „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku 

pracy”, 

4) „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w 

latach 2018 – 2019”. 

 

§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez 

kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap 

I-odcinkowa przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 

koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. 

Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie” stanowiącego program, 
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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 przeniesieniu przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć, o 

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

przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w roku 2020 na lata 

2018-2019.  

2. Zmienia się cel przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 na „Ochrona 

przeciwpowodziowa aglomeracji Rzeszów. Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.” 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach  2018-2020 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.424.550,-zł, 

2) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.191.948,-zł, 

3) w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.616.498,-zł. 

 

§ 3 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Ropa – Etap 

1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na terenie miejscowości Trzcinica, 

gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, 

woj. podkarpackie” zwany inaczej „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania 

rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w 

Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz 

Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. 

podkarpackie” 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 z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na 

zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2017-2018 oraz 

zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 222.728,-zł (wydatki majątkowe). 
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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 615.513,-zł, 

2) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 392.785,-zł  

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 392.785,-zł. 

 

§ 4 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 

113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. 

podkarpackie - Etap I i II” 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 z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2018-

2020 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 23.970.668,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach  2018-2020 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 13.849.000,-zł, 

2) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 13.876.600,-zł,  

3) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.754.932,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 23.970.668,-zł. 

 

§ 5 

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

V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. 

Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: 

Trześń, gm. Gorzyce woj. Podkarpackie” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 

ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 



4 

 

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

Zmiana polega na skróceniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2018r., zmianie 

zakresu planowanego do wykonania w latach 2017-2019 oraz zmniejszeniu 

łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015 – 2018. 

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

ust. 1 o kwotę 14.768,-zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach  2017-2019 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 60.232,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.275.000,-zł,  

3) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2.350.000,-zł. 

5. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 75.000,-zł. 

 

§ 6 

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

wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 

i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony 

przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i 

gm. Przecław, woj. Podkarpackie” 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 z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2017-

2019 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 1.824.215,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach  2017-2019 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 4.881.746,-zł, 

2) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 11.714.039,-zł,  
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3) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę 18.420.000,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 6.705.961,-zł. 

 

§ 7 

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

kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku 

Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, 

woj. Podkarpackie” 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 z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na 

przeniesieniu przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć stanowiących program, 

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

finansach publicznych, wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięci do 2019r., 

przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w latach 2017-2018 

na rok 2019.  

2. Zmienia się cel przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 na „Budowa kanału ulgi 

o dł. 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka na dł. 452 m”. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2019. 

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach  2017-2019 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 120.000,-zł, 

2) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 680.000,-zł,  

3) w roku 2019 ustala się limit wydatków w kwocie 800.000,-zł. 

5. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 120.000,-zł. 

 

§ 8 

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

Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na urealnieniu zakresu 

wykonanego do końca 2016r., zmianie zakresu planowanego do wykonania w 

latach 2017-2018 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 909.901,-zł (wydatki majątkowe). 

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 423.526,-zł, 

2) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 360.000,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 360.000,-zł. 

 

§ 9 

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)” 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 wydłużeniu okresu 

realizacji przedsięwzięcia do 2018r., ustaleniu zakresu realizacji w tym roku oraz 

zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2011 – 2018. 

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

ust. 1 o kwotę 2.500.000,-zł (wydatki majątkowe). 

4. Ustala się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1 w roku  2018 do kwoty 2.500.000,-zł. 

5. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 do kwoty 2.500.000,-zł. 
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§ 10 

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

projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz 

wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu ochrony 

przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” 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 

zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2017-2023 oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

ust. 1 o kwotę 18.956.097,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach  2017-2023 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 o kwotę 2.160.000,-zł, 

2) w roku 2018 o kwotę 3.046.667,-zł, 

3) w roku 2019 o kwotę 3.501.782,-zł 

4)  w roku 2020 o kwotę 3.690.033,-zł 

5) w roku 2021 o kwotę 2.896.858,-zł 

6) w roku 2022 o kwotę 1.117.542,-zł 

7) w roku 2023 o kwotę 2.543.215,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 16.796.097,-zł. 

 

§ 11 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Wisła Etap 2 

- Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki 

San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. 

Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, 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 

XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 
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Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 

2020 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

ust. 1 o kwotę 2.076.056,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku  2020 o kwotę 2.076.056,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 2.076.056,-zł. 

 

§ 12 

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

sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” 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 z dnia 

29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji 

przedsięwzięcia do roku 2018 oraz przesunięciu części nakładów planowanych 

do wykonania z roku 2017 na rok 2018.  

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2018. 

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

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

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 14.954,-zł, 

2) w roku 2018 ustala się limit wydatków w kwocie 14.954,-zł.  

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

którym mowa w ust. 1 do kwoty 14.954,-zł. 

 

§ 13 

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

Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych” 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 wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2022r., 
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ustaleniu zakresu realizacji w latach 2018 – 2022 oraz zwiększeniu łącznych 

nakładów na przedsięwzięcie.  

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2022. 

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

ust. 1 o kwotę 9.411.086,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w latach 2018-2022, w następujący sposób: 

1) w roku 2018 ustala się limit w kwocie 1.206.550,-zł, 

2) w roku 2019 ustala się limit w kwocie 2.051.134,-zł, 

3) w roku 2020 ustala się limit w kwocie 2.051.134,-zł 

4)  w roku 2021 ustala się limit w kwocie 2.051.134,-zł, 

5) w roku 2022 ustala się limit w kwocie 2.051.134,-zł. 

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

którym mowa w ust. 1 w kwocie 9.411.086,-zł. 

 

§ 14 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „CRinMA - 

Cultural Resources in the Mountain Areas” 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 z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania z 

roku 2017 na rok 2018.  

2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

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

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 93.700,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 93.700,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 93.700,-zł. 

 

§ 15 

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

Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” o którym mowa w art. 226 ust. 4 

pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 
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uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 

grudnia 2016 r. Zmiana polega na urealnieniu nakładów poniesionych do końca 

2016r., przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w roku 2017 

na rok 2018. 

2. 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 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.437.331,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.438.751,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 3.438.751,-zł. 

 

§ 16 

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 

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

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w 

roku 2017 na rok 2018.  

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

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

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 679.771,-zł (w tym: 

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 693.340,-zł i zwiększa się wydatki 

majątkowe o kwotę 13.569,-zł). 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 679.771,-zł (w tym: 

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 693.340,-zł i zmniejsza się wydatki 

majątkowe o kwotę 13.569,-zł). 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 679.771,-zł (w tym: zwiększa się limit zobowiązań 

bieżących o kwotę 693.340,-zł i zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o 

kwotę 13.569,-zł). 
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§ 17 

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

Gospodarcza 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 z dnia 29 

grudnia 2016 r. Zmiana polega na przesunięciu części nakładów planowanych do 

wykonania w latach 2018-2022 na rok 2018.  

2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1 w latach  2018-2022 w następujący sposób: 

1) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.000.000,-zł, 

2) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 500.000,-zł, 

3) w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.000.000,-zł, 

4) w roku 2021 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.000.000,-zł, 

5) w roku 2022 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 500.000,-zł. 

 

§ 18 

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 

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

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w 

roku 2018 na lata 2020 i 2023.  

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

mowa w ust. 1 w latach  2018, 2020 i 2023 w następujący sposób: 

1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 5.332.643,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 5.161.466,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 171.177,-

zł). 

2) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 171.177,-zł, 

3) w roku 2023 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 5.161.466,-zł. 

 

§ 19 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 

2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” 
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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 przesunięciu części nakładów planowanych do 

wykonania w roku 2018 na rok 2019. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach  2018-2019 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 6.998.679,-zł, 

2) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę 6.998.679,-zł. 

 

§ 20 

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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 

grudnia 2016 r. Zmiana polega na przesunięciu części nakładów planowanych do 

wykonania w roku 2020 na rok 2017, zmniejszeniu części zakresu planowanego 

do wykonania w latach 2018-2019 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 21.019,-zł (wydatki bieżące). 

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

mowa w ust. 1 w latach  2017-2020 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 4.865.864,-zł (w tym: 

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.115.185,-zł i zmniejsza się wydatki 

majątkowe o kwotę 249.321,-zł), 

2) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę 14.620,-zł 

3)  w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę 6.399,-zł, 

4) w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 4.865.864,-zł (w tym: 

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.115.185,-zł i zwiększa się wydatki 

majątkowe o kwotę 249.321,-zł). 
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4. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1 o kwotę 4.886.883,-zł (w tym: zmniejsza się limit 

zobowiązań bieżących o kwotę 5.136.204,-zł i zwiększa się limit zobowiązań 

majątkowych o kwotę 249.321,-zł). 

 

§ 21 

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

laboratorium polityki publicznej” 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 z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na urealnieniu nakładów poniesionych do końca 2016r. i 

przesunięciu ich na rok 2018. 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2018  o kwotę 92.935,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 92.935,-zł. 

 

§ 22 

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

specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności 

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 z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w 

roku 2017 na lata 2018-2021.  

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach  2017-2021 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 200.000,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 174.000,-zł,  

3) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę 12.000,-zł, 

4) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 8.000,-zł, 

5) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę 6.000,-zł. 
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3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 200.000,-zł. 

 

§ 23 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” 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 z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w 

roku 2017 na rok 2022 oraz przesunięciu części nakładów w roku 2018 z 

wydatków bieżących na majątkowe.  

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

dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.000,-

zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.000,-zł. 

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

mowa w  ust. 1 w latach  2017-2018 i 2022 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.869.400,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 3.824.400,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 45.000,-

zł), 

2) w roku 2018 zmienia się limit wydatków w następujący sposób: zmniejsza się 

wydatki bieżące o kwotę 41.000,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 

41.000,-zł,  

3) w roku 2022 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 3.869.400,-zł. 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 3.869.400,-zł (w tym: limit zobowiązań bieżących o kwotę 

3.828.400,-zł i limit zobowiązań majątkowych o kwotę 41.000,-zł). 

 

§ 24 

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

Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” 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 z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na urealnieniu 

nakładów poniesionych do końca 2016r., zmniejszeniu części zakresu 



15 

 

planowanego do wykonania w roku 2018 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów 

na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 490.003,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 183.346,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 183.346,-zł. 

 

§ 25 

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

Informacyjne Funduszy Europejskich” 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 z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 

roku 2017 w ramach wydatków bieżących na majątkowe. 

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

1 dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

30.000,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,-zł. 

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

mowa w ust. 1 w roku 2017 w następujący sposób: zmniejsza się wydatki 

bieżące o kwotę 30.000,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,-zł. 

 

§ 26 

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 

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

Zmiana polega wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2018r., ustaleniu 

zakresu realizacji w tym roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie.  

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013 – 2018. 
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3. Ustala się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1 w roku  2018 w kwocie 150.000,-zł. 

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

którym mowa w ust. 1 do kwoty 150.000,-zł. 

 

§ 27 

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 wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 

2019r. oraz na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w latach 

2017-2018 na rok 2019.  

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2019. 

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach  2017 -2019 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.137.773,-zł, 

2) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 95.000,-zł,  

3) w roku 2019 ustala się limit wydatków w kwocie 1.232.773,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.137.773,-zł. 

 

§ 28 

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

projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej” 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 
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wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2018r., ustaleniu zakresu 

realizacji w tym roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2018. 

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

którym mowa w ust. 1 w roku  2018 w kwocie 350.000,-zł. 

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

którym mowa w ust. 1 do kwoty 350.000,-zł. 

 

§ 29 

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 XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2017 na rok 

2018.  

2. 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 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 764.185,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 764.185,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 764.185,-zł. 

 

§ 30 

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

bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz 

- Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś” 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 
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zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2017-2018 oraz 

zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz 

- Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica 

Starzeńska”. 

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

ust. 1 o kwotę 283.400,-zł (wydatki majątkowe). 

4. Zwiększa 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 o kwotę 88.400,-zł, 

2) w roku 2018 o kwotę 195.000,-zł. 

5. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 195.000,-zł. 

 

§ 31 

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. ogółem o kwotę 10.639.334,-zł z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę 7.930.750,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę 5.140.156,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę 5.893.062,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2021 zmniejsza się o kwotę 994.000,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę 3.369.400,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę 5.161.466,-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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r., ogółem o kwotę 28.537.344,-zł z tego: 
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1) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę 11.924.681,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę 998.954,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 zmniejsza się o kwotę 15.156.270,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2021 zmniejsza się o kwotę 845.724,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę 933.592,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2023 zmniejsza się o kwotę 2.543.215,-zł. 

 

§ 32 

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 XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. ogółem o kwotę 

2.290.277,-zł, z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę 15.390.407,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę 10.966.799,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę 6.713.885,-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., 

ogółem o kwotę 30.175.117,-zł, z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę 5.331.002,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 zmniejsza się o kwotę 7.232.498,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 zmniejsza się o kwotę 15.156.270,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2021 zmniejsza się o kwotę 845.724,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę 933.592,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2023 zmniejsza się o kwotę 2.543.215,-zł. 
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§ 33 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-30 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach wrzesień-październik 2017r. wynikającymi z uchwał: Zarządu 

Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

dokonuje się zmiany załączników Nr 1a i 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016r. Załączniki Nr 1a i 2 

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

 

§ 34 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 35 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


