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UCHWAŁA NR XLV/953/14 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), 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 2013 poz. 86 z późn. zm.). 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025 dodaje się przedsięwzięcia: 

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

a) „Projekt pn. „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie 

Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III 

– Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 – Kompleksowe 

wspomaganie rozwoju szkół”, 

b) „Projekt pn. „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system 

doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, 

Działanie 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, 

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

1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn. „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa 

kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i 

cyfryzacja zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II)”. 

 

§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „"Odbudowa 

potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta 

potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 
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w mieście Rzeszów – Zwięczyca II, oraz w miejscowościach: Racławówka, 

Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie".  Zadanie ujęte w 

ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rzeki Wisłok, w tym budowa 

zbiornika retencyjnego Rudawka Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzią 

miasta Krosno”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 

2013 r. oraz zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2014 - 

2015. 

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

ust. 1, o kwotę 172.781,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 - 2015 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2014 o kwotę 145.000,- zł, 

2) w roku 2015 o kwotę 17,- zł, 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.916.000,- zł. 

 

§ 3 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „ "Nowy Breń 

II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń 

w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, 

Ziempniów i Otałęż Część I: km 2+764 - 4+319, na długości 1,555 km w 

miejscowości Ziempniów i Otałęż woj. podkarpackie".  Zadanie ujęte w ramach 

zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na 

odcinku od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  

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

Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 

grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. Zmiana polega na 

urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2013 r. oraz zmniejszeniu zakresu 
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planowanego do wykonania w latach 2014 - 2015 na skutek oszczędności w 

wydatkach na wypłatę odszkodowań. 

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

ust. 1, o kwotę 449.604,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 - 2015 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2014  o kwotę 135.000,- zł, 

2) w roku 2015 o kwotę 71.129,- zł, 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 369.000,- zł. 

 

§ 4 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „"San I Etap I 

- rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 

2+215 - 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, 

woj. podkarpackie". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed 

zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia 

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

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2025. Zmiana polega na przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu 

planowanego do wykonania do końca 2013 r. na 2014 r. oraz zwiększeniu 

zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 na skutek konieczności 

zabezpieczenia wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości. 

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

ust. 1, o kwotę 1.160.500,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014  o kwotę 1.215.850,- zł. 
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§ 5 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 

53+800 – 55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy 

Żyraków, województwo podkarpackie”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 

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

XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 

grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. Zmiana polega na 

urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2013 r. oraz zwiększeniu  zakresu 

planowanego do wykonania w roku 2014 na skutek dodatkowych robót 

rozbiórkowych. 

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

ust. 1, o kwotę 2.548,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014  o kwotę 2.550,- zł. 

 

§ 6 

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

dr. woj. Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - 

Stalowa Wola”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014 - 2025. Zmiana polega na przeniesieniu niezrealizowanej części 

zakresu planowanego do wykonania do końca 2013 r. na 2014 r. oraz  na 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014. 

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

ust. 1, o kwotę 42.266,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014  o kwotę 588.102,- zł. 
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§ 7 

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

dr. woj. Nr  880 Jarosław - Pruchnik”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 

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

XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 

grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. Zmiana polega na 

przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2013 r. na 2014 r. oraz  na zwiększeniu zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2014. 

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

ust. 1, o kwotę 53.996,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014  o kwotę 73.800,- zł. 

 

§ 8 

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

drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 

Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 

9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71”, o którym 

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

załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 

2025. Zmiana polega na przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu 

planowanego do wykonania do końca 2013 r. na 2014 r. 

2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014  o kwotę 575.914,- zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 11.360.263,- zł. 
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§ 9 

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

barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz 

połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 

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

XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 

grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. Zmiana polega na 

przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2013 r. na 2014 r. oraz na zmniejszeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

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

ust. 1, o kwotę 162.845,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014  o kwotę 16.031.230,- zł. 

 

§ 10 

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

drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica 

przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy 

Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i 

urządzeniami budowlanymi”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu 

wykonanego do końca 2013 r., przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2014 na rok 2015 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na 

realizację przedsięwzięcia. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012 - 2015. 

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

ust. 1, o kwotę 744.409,- zł (wydatki majątkowe). 
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4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 - 2015 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.495.341,- zł, 

2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 13.281.070,- zł, 

5. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 13.281.070,- zł. 

 

§ 11 

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

drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica 

na odc. Mielec - Dębica etap II”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. Zmiana polega na przeniesieniu 

niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do końca 2013 r. na 

2014 r.  

2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 25.102,- zł. 

 

§ 12 

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

drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa - 

Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa 

odcinek Komańcza - Radoszyce”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy 

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

XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 

grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. Zmiana polega na 

przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2013 r. na 2014 r. oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na realizację 

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

ust. 1, o kwotę 667.826,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014  o kwotę 52.227,- zł. 

 

§ 13 

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

Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Wojew. Podkarpackim, Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów 

i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych”, o którym mowa 

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

załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 

2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 

2014 r. oraz przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 

2015 na rok 2014. 

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

ust. 1, o kwotę 84.788,- zł (wydatki bieżące). 

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

którym mowa w ust. 1, w latach 2014 - 2015 w następujący sposób: 

1) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 95.815,- zł, 

2) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 11.027,- zł, 

4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.147.633,- zł. 

 

§ 14 

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

pomocy technicznej - RPO WP”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. Zmiana polega na przeniesieniu 

niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do końca 2013 r. na 
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rok 2015 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów w celu dostosowania limitu 

wydatków do dostępnych środków na finansowanie przedsięwzięcia. 

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

ust. 1, o kwotę 701.830,- zł (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

1.010.375,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 308.545,-zł). 

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

mowa w ust. 1, w roku 2015 o kwotę 2.041.772,- zł (w tym: wydatki bieżące o 

kwotę 1.725.675,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 316.097,-zł). 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 2.041.772,- zł (w tym: dla wydatków bieżących o kwotę 

1.725.675,-zł i dla wydatków majątkowych o kwotę 316.097,-zł). 

 

§ 15 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„"Podkarpacie stawia na zawodowców" - Projekt systemowy”, o którym mowa w 

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

Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. Zmiana polega 

na przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2013 na rok 2014 oraz zmianie zakresu planowanego do wykonania w 

latach 2014 – 2015 w celu dostosowania wydatków do potrzeb beneficjentów. 

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

ust. 1, o kwotę 362.047,- zł (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

457.644,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 95.597,-zł). 

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

mowa w ust. 1, w latach 2014 - 2015 w następujący sposób: 

1) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.249.409,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 2.996.695,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

252.714,-zł), 

2) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę 63.307,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 5.803.166,- zł. 
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§ 16 

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

projektu: "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu 

monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne 

Obserwatorium Terytorialne"”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. Zmiana polega na przeniesieniu 

niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do końca 2013 r. na 

rok 2014. 

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

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.406,-zł i zmniejsza się wydatki 

majątkowe o kwotę 16.406,-zł. 

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

o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 70.812,-zł. 

 

§ 17 

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

pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie 

podkarpackim", RPO WP na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Infrastruktura 

komunikacyjna Schemat E: Infrastruktura kolejowa”, o którym mowa w art. 226 

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

uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. Zmiana polega na 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014.  

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

ust. 1, o kwotę 96.750,- zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 96.750,- zł. 
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§ 18 

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

rowerowe w Polsce Wschodniej”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy 

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

XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 

grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. Zmiana polega na 

przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2013 na rok 2015. 

2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2015 o kwotę 29.827,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 29.827,- zł. 

 

§ 19 

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

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  

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

Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 

grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. Zmiana polega na 

przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2013 na rok 2014. 

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

ust. 1, o kwotę 653,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 6.969.178,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 280.400,- zł. 

 

§ 20 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Projekt 1130 

R4 MOG”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku 
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Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014 - 2025. Zmiana polega na przeniesieniu niezrealizowanej części 

zakresu planowanego do wykonania do końca 2013 na rok 2014. 

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

o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 90.503,-zł. 

 

§ 21 

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

Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry 

zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie 

podkarpackim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, o którym mowa w art. 226 ust. 

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

uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. Zmiana polega na 

przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2013 na rok 2014. 

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

o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 1.061.138,- zł. 

 

§ 22 

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

Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację 

programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty 

edukacyjnej szkół Podkarpacia realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, o którym mowa 

w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w 
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załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 

2025. Zmiana polega na przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu 

planowanego do wykonania do końca 2013 na rok 2014. 

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

o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 358.027,- zł. 

3. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 93.690,- zł. 

 

§ 23 

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

"Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu 

województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014" realizowany w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. Zmiana polega na przeniesieniu 

niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do końca 2013 na 

rok 2014. 

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

o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 42.822,- zł. 

 

§ 24 

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

Polski Program Współpracy”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
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Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na przeniesieniu 

niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do końca 2013 na 

lata 2014 -2015 oraz dostosowaniu limitów wydatków do wysokości dostępnych 

środków na realizację przedsięwzięcia . 

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

ust. 1, o kwotę 12.860,- zł (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

788.052,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 800.912,-zł). 

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

mowa w ust. 1, w latach 2014 - 2015 w następujący sposób: 

1) w roku 2014 o kwotę 7.470.232,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 

511.417,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 6.958.815,-zł), 

2) w roku 2015 o kwotę 303.223,-zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o 

kwotę 318.916,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.693,-zł), 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1 o kwotę 134.548 zł (w tym: zwiększa się dla wydatków 

bieżących o kwotę 221.579,-zł i zmniejsza się dla wydatków majątkowych o 

kwotę 356.127,-zł). 

 

§ 25 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Szkolenie i 

specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na 

terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką 

realizowanych zadań. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 WND-PO 

KL.07.01.03-18-001/09”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. Zmiana polega na przeniesieniu 

niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do końca 2013 na 

rok 2014. 
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2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 1.293.045,- zł. 

 

§ 26 

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 uchwały 

Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 

grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu 

zakresu planowanego do wykonania w latach 2014 – 2015 w celu dostosowania 

limitów wydatków do wysokości dostępnych środków na realizację 

przedsięwzięcia. 

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

ust. 1, o kwotę 679.772,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 673.721,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 6.051,-zł). 

3. Zmniejsza się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, w 

latach 2014 – 2015 w następujący sposób: 

1) w roku 2014 o kwotę 443.149,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 437.098,-zł i 

wydatki majątkowe o kwotę 6.051,-zł), 

2) w roku 2015 o kwotę 236.623,-zł (wydatki bieżące). 

 

§ 27 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „RPO WP na 

lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII” 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 XLI/816/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2025. Zmiana polega na przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu 

planowanego do wykonania do końca 2013  na 2015 r. oraz przeniesieniu części 
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wydatków z roku 2014 na rok 2015 w celu dostosowania limitu wydatków do 

wysokości dostępnych środków na realizację przedsięwzięcia. 

2. Zmienia się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, w latach 

2014 – 2015 w następujący sposób: 

1) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 817.079,-zł , 

2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 4.752.335,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 221.868,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 4.530.467,-

zł). 

§ 28 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „E - usługi w 

nowoczesnej bibliotece” 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 XLI/816/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2025. Zmiana polega na przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu 

planowanego do wykonania do końca 2013 na rok 2014 oraz zmniejszeniu 

wartości przedsięwzięcia na skutek oszczędności. 

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

ust. 1, o kwotę 7.178,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w roku 2014 o kwotę 35.118,-zł. 

 

§ 29 

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

Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Os. Niepełn. i Przeciwdz. Ich 

Wykluczeniu Społ. Na lata 2008-2020” 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 XLI/816/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania  w 

roku 2014. 
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2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 526.500,-zł (wydatki bieżące). 

3. Zmniejsza się limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 

1, w roku 2014 o kwotę 526.500,-zł. 

 

§ 30 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa 

podkarpackiego. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed 

zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia 

Sanny” 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 XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 

dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na urealnieniu 

zakresu wykonanego do końca 2013 r., zmniejszeniu zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2014 na skutek oszczędności oraz ustaleniu zakresu realizacji 

przedsięwzięcia na lata 2015 – 2017. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2002 - 2017. 

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

1, o kwotę 2.675.397,-zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w latach 2014 – 2017 w następujący sposób: 

1) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 248.347,-zł, 

2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.000.000,-zł, 

3) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.000.000,-zł, 

4) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.000.000,-zł. 

5. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 3.000.000,- zł. 

 

§ 31 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Łęg III - 

rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz 
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prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5.80 km na terenie gm. Gorzyce i 

Zaleszany. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem 

powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny” 

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 XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 

grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na 

przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2013 na rok 2014, urealnieniu całkowitej wartości zadania po 

rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na roboty budowlano – montażowe 

oraz dostosowaniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2014 – 2015 do 

dostępności środków na realizację przedsięwzięcia związanego  ze zmianą źródeł 

finansowania. 

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

ust. 1, o kwotę 14.368.968,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w latach 2014 – 2015 w następujący sposób: 

1) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 6.027.715,-zł, 

2) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 20.382.538,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 26.030.000,- zł. 

 

§ 32 

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

III - rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 

km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. 

Tarnobrzeg i gm. Grębów. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed 

zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia 

Sanny” 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 XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 

dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. Zmiana polega na 
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przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu do końca 2013 na rok 2014, 

urealnieniu całkowitej wartości zadania po rozstrzygniętym postępowaniu 

przetargowym na roboty budowlano – montażowe oraz dostosowaniu zakresu 

planowanego do wykonania w latach 2014 – 2015 do dostępności środków na 

realizację przedsięwzięcia związanego  ze zmianą źródeł finansowania. 

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

ust. 1, o kwotę 11.273.589,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w latach 2014 – 2015 w następujący sposób: 

1) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 8.052.897,-zł, 

2) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 19.326.220,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 25.850.000,- zł. 

 

§ 33 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego 

wału rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy 

Przecław. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni 

Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla” 

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 XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 

grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. Zmiana polega na 

przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2013 na rok 2014. 

2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w roku 2014 o kwotę 14.760,-zł. 

 

§ 34 

1. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć: 

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

określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku 
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Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2025 pn.: 

a) „"Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 -

6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów 

cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m - Etap I". Zadanie 

ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym 

budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla” o kwotę 

628.011,-zł (wydatki majątkowe), 

b) „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego 

(polderu przepływowego) pn. "Kańczuga" na rzece Mleczka Kańczudzka 

na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” o kwotę 

9.571.106,-zł (wydatki majątkowe), 

c) „"Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich 

realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, 

świętokrzyskie", POIiŚ na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu 

Kolejowego” o kwotę 18.080.000,-zł (wydatki majątkowe), 

d) „”Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa 

Podkarpackiego” o kwotę 59.946.965,-zł (wydatki majątkowe), 

e) „San II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki 

San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy 

Zaleszany. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w 

zlewni rz. San (bez zlewni Wisłoka i Tanwi) w tym zabezpieczenie przed 

powodzią miasta Przemyśl” o kwotę 3.927.564,-zł (wydatki majątkowe), 

2) których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, 

określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2025 pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej - Województwo Podkarpackie” o kwotę 74.477.643,-zł (w tym: 

zwiększa się dla wydatków bieżących o kwotę 2.000.000,-zł i zmniejsza się 

dla wydatków majątkowych o kwotę 76.477.643,-zł), 

3)  stanowiących program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 

4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do 
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uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 

dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025 pn.: 

a) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych” o kwotę 21.403.744,-zł (wydatki 

bieżące), 

b) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POliŚ” o kwotę 3.240.000,-zł (wydatki 

bieżące), 

c) „Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za 

pośrednictwem przewoźnika lotniczego w Europie” o kwotę 4.534.886,-zł 

(wydatki bieżące), 

2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć: 

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

określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2025 pn.: 

a)  „Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"” o kwotę 329.360,-zł 

(wydatki bieżące), 

b) „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna” o kwotę 

10.437.195,-zł (w tym: dla wydatków bieżących o kwotę 10.403.195,-zł i 

dla wydatków majątkowych o kwotę 34.000,-zł). 

3. Ustala się limit 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 XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025 pn.: 

1) „Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich  na lata 2007 - 2013.” w kwocie 5.754.000,-zł (w tym: dla wydatków 

bieżących w kwocie 5.739.000,-zł i dla wydatków majątkowych w kwocie 

15.000,-zł), 

2) „Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013"” w kwocie 407.000,-zł (w tym: dla wydatków bieżących 

w kwocie 382.000,-zł i dla wydatków majątkowych w kwocie 25.000,-zł). 
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§ 35 

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 Nr 

2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 

grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, ogółem o kwotę 55.224.970,-

zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2015 zmniejsza się o kwotę 56.993.390,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2016 zwiększa się o kwotę  346.672,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2017 zwiększa się o kwotę  396.672,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę  396.672,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę  396.672,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę  231.732,-zł. 

2. Zmniejsza się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 

art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 

2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 

grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025, ogółem o kwotę 74.477.643,-

zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2015 zmniejsza się o kwotę 76.477.643,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2016 zwiększa się o kwotę  250.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2017 zwiększa się o kwotę  250.000,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę  250.000,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę  250.000,-zł 

6) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę  250.000,-zł. 

7) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę  250.000,-zł, 

8) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę  250.000,-zł, 

9) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę  250.000,-zł. 

3. 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, 
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określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, ogółem 

o kwotę 78.058.630,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 57.264.691,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 5.429.691,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 3.434.342,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 3.710.605,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 3.596.676,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 3.177.400,-zł, 

7) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 1.445.225,-zł. 

 

§ 36 

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 XLI/816/13 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 

2025, obciążających budżet roku 2015 o kwotę  12.841.830,-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 XLI/816/13 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014 - 2025, ogółem o kwotę 48.880.000,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2015 zmniejsza się o kwotę 50.880.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2016 zwiększa się o kwotę 1.000.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2017 zwiększa się o kwotę 1.000.000,-zł. 
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§ 37 

W uchwale Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 

2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 - 2025 w § 3 i § 4 dodaje się punkt 6) w brzmieniu: 

„6)   usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu 

ziemnego.” 

§ 38 

1. W związku ze zmianami w budżecie Województwa w miesiącu kwietniu 2014 r. 

wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a i Nr 2 do 

uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 

2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2025. Załączniki Nr 1a i Nr 2 otrzymują brzmienie 

jak załączniki Nr 1a i Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. W załączniku Nr 1b do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025 

stanowiącym objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025 dokonuje się 

zmian treści w punkcie 2 dotyczącym wydatków w podpunkcie 6) oraz w  punkcie 

4 dotyczącym limitów upoważnień. Załącznik 1b otrzymuje brzmienie jak załącznik 

nr 1b do niniejszej uchwały. 

 

§ 39 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 40 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


