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UCHWAŁA Nr L/830/18  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2018 - 2042. 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), 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 

W załączniku Nr 2 do uchwały XLVII/790/17 z dnia 28 grudnia 2017r. dodaje się 

przedsięwzięcia: 

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

a) „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących 

psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, 

b) „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS 

Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”, 

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

1 i 2  ustawy o finansach publicznych pn: „Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto 

Rzeszów na  realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum 

Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22"”. 

 

§ 2 

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 

XLVII/790/17 z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na przeniesieniu części 

zakresu planowanego do wykonania do końca roku 2017 na rok 2018 oraz 

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

ust. 1 o kwotę 1.533.854,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 2.318.154,-zł. 

 

§ 3 

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

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

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 z dnia 28 grudnia 

2017r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania do końca roku 2017 na rok 2018. 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 811.550,-zł. 

 

§ 4 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„50+angielski” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 z dnia 

28 grudnia 2017r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego 

do wykonania do końca roku 2017 na rok 2018. 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 234.121,-zł. 

 

§ 5 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Do wiedzy 

przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne” o którym 

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

załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana 

polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 

roku 2017 na rok 2018. 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 1.153.281,-zł. 
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§ 6 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Czas na 

Technologie Informacyjno-komunikacyjne i eksperyment” o którym mowa w art. 

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

do uchwały Nr XLVII/790/17 z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca roku 2017  

na rok 2018. 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 1.237.816,-zł. 

 

§ 7 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz eksperymentu w 

procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i 

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

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 z dnia 

28 grudnia 2017r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego 

do wykonania do końca roku 2017 na rok 2018. 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 935.670,-zł. 

 

§ 8 

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 XLVII/790/17 z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na 

urealnieniu nakładów poniesionych do końca 2017r. oraz zmianie nakładów 

planowanych do wykonania w latach 2018 – 2021. 

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

dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

10.486,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.486,-zł. 

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

mowa w ust. 1 w latach  2018-2021 w następujący sposób: 
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1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 570.879,-zł (w tym: 

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 581.365,-zł i zwiększa się wydatki 

majątkowe o kwotę 10.486,-zł), 

2) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 4.278.601,-zł (w tym: 

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.419.601,-zł i zwiększa się wydatki 

majątkowe o kwotę 141.000,-zł),  

3) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 8.893.480,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 8.823.247,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 70.233,-

zł),  

4) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 4.419.601,-zł. 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 9.034.480,-zł (w tym: limit zobowiązań bieżących o kwotę 

8.823.247,-zł i limit zobowiązań majątkowych o kwotę 211.233,-zł). 

 

§ 9 

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

finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie 

gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów” 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 

XLVII/790/17 z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na zwiększeniu nakładów 

planowanych do wykonania w roku 2018 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 100.000,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku  2018 o kwotę 100.000,-zł. 

 

§ 10 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–

Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870 

w m. Sieniawa do łącznika drogi  wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w 
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miejscowości Gorliczyna” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XLVII/790/17 z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na urealnieniu zakresu 

wykonanego do końca 2017., 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. 

1 o kwotę 3.609.295,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 2 w roku 2018 o kwotę 3.856.410,-zł. 

 

§ 11 

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 XLVII/790/117 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

28 grudnia 2017 r. ogółem o kwotę 2.676.603,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 1.117.282,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 771.046,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 771.299,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 16.976,-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 XLVII/790/17 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2017 r. ogółem o kwotę 

16.434.480,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 721.399,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 11.293.480,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 4.419.601,-zł. 

 

§ 12 

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa 

Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 
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przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2017 r.  ogółem o kwotę 

246.984,-zł, z tego: 

1) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 76.016,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 77.046,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 76.946,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 16.976,-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 

XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2018 r. 

ogółem o kwotę 9.034.480,-zł, z tego: 

1) obciążających budżet roku 2019 zmniejsza się o kwotę 4.278.601,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę 8.893.480,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się  o kwotę 4.419.601,-zł. 

 

§ 13 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-10 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach styczeń - luty 2018r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany 

załączników Nr 1a i 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2017 r. Załączniki Nr 1a i 2 otrzymują brzmienie 

jak załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


