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UCHWAŁA Nr  XLVII/788/17  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2017 - 2042. 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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. „Budowa i 

rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w 

Rudnej Małej” 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 2018 r. na rok 2017. 

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 zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.500.000,-zł, 

2) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2.500.000,-zł. 

3. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 2.500.000,-zł. 

 

§ 2 

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

/rozbudowa DW  895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew 

- Polańczyk, polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 894 

z drogą gminną Nr 1184008R z dojazdami w m. Polańczyk” 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 
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XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2017r. 

oraz na zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 85.032,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku  2017 o kwotę 85.032,-zł. 

 

§ 3 

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 2017 na lata 2020 i 2023.  

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

mowa w ust. 1 w latach  2017, 2020 i 2023 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 6.625.342,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 6.614.275,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 11.067,-

zł). 

2) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 11.067,-zł, 

3) w roku 2023 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 6.614.275,-zł. 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 6.650.842, w tym: zobowiązania bieżące o kwotę 

6.639.775,-zł i zwiększa się zobowiązania majątkowe o kwotę 11.067,-zł. 

 

§ 4 

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 2018 na lata 2017 i 2019.  
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2. Zmienia się limit wydatków 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 bieżących o kwotę 1,-zł, 

2) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 59.247.300,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 35.402.018,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

23.845.282,-zł), 

3) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę 59.247.299,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 35.402.017,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

23.845.282,-zł), 

3. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

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

 

§ 5 

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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 

grudnia 2016 r. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do 

wykonania w 2017r. oraz na zmniejszeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 168.000,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku  2017 o kwotę 168.000,-zł. 

 

§ 6 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 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 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w  2017 r. na rok 2019. 
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2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1 w latach 2017 i 2019 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 183.500,-zł, 

2) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę 183.500,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 183.500,-zł. 

 

§ 7 

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 zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w  2017 r. oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 3.416.946,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2017 o kwotę 3.416.946,-zł. 

 

§ 8 

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

ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu 

Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” 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 zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w  2017 r. oraz 

zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 38.960,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2017 o kwotę 38.960,-zł. 
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§ 9 

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/536/16 Sejmiku 

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

polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2017r. 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 1.200.285,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.200.285,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.200.285,-zł. 

 

§ 10 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na 

prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości 

Dębica i Kędzierz, 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/536/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 

grudnia 2016r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania w 2017r. 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 490.345,-zł, 
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2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 490.345,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 490.345,-zł. 

 

§ 11 

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 XXX/536/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 

grudnia 2016r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania w 2017r. 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 4.194.485,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 4.194.485,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 4.194.485,-zł. 

 

§ 12 

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/536/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 

grudnia 2016r. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2017 i 2019 oraz na zmniejszeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięciu.  

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

przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i 
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potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 na terenie gm. Mielec i gm. 

Przecław, woj. podkarpackie zwany inaczej Budowa wałów 

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

potoku Kiełkowski w km wału od 0+150 do 1+197 - dla ochrony 

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

gm. Przecław, woj. podkarpackie”. 

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

w ust. 1, o kwotę 2.700.000,- zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2017 i 2019 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 o kwotę 2.450.000,-zł, 

2) w roku 2019 o kwotę 250.000,-zł. 

5. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 250.000,-zł. 

 

§ 13 

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” o którym mowa w art. 226 ust. 

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

uchwały Nr XXX/536/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 

dnia 29 grudnia 2016r. 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.  

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

przeciwpowodziowa aglomeracji Rzeszów.” 

 

§ 14 

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 
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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/536/16 Sejmiku Województwa 

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

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2017 na rok 2018 

oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1, o kwotę 11.347.766,- 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 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 17.172.906,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 5.825.140,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 5.825.140,-zł. 

 

§ 15 

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 XXX/536/16 Sejmiku Województwa 

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

urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2016r. oraz zwiększeniu łącznych 

nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1, o kwotę 973.427,- zł (wydatki majątkowe). 

 

§ 16 

1. Zmniejsza 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 
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Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

29 grudnia 2016 r. ogółem o kwotę 9.940.396,-zł z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę 69.175.328,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę 55.568.543,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 zmniejsza się o kwotę 2.947.886,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę 6.614.275,-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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r., ogółem o kwotę 25.734.992,-zł z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 13.825.140,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 8.950.899,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 2.958.953,-zł. 

3. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w 

latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obciążających 

budżet roku 2018 o kwotę  1.000.000,-zł. 

 

§ 17 

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. ogółem o kwotę 

16.591.237, z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 4.614.885,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 9.017.399,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 2.958.953,-zł. 

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa 

Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, 
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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 25.734.992,-zł, z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 13.825.140,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 8.950.899,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 2.958.953,-zł. 

3. Zwiększa się upoważnienie Zarząd Województwa Podkarpackiego do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa 

Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 

roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy, obciążających budżet roku 2018 o kwotę 1.000.000,-zł. 

 

§ 18 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-15 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach listopad-grudzień 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, 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 19 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 20 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


