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UCHWAŁA NR XLVI /968/ 14 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 26 maja 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 przedsięwzięcie 

stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 

ustawy o finansach publicznych pn. „Przygotowanie i realizacja budowy nowego 

odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w m. 

Sędziszów Małopolski – realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 

„Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”. 

 

§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „"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 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 w ramach 
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wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz zmniejszeniu zakresu 

planowanego do wykonania w roku 2015. 

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

ust. 1, o kwotę 3.526.150,- zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

60.420,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.586.570,-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 wydatki bieżące o kwotę 55.420,-zł i zmniejsza się 

wydatki majątkowe o kwotę 55.420,-zł, 

2) w roku 2015 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.321.150,- zł (w tym: zwiększa 

się wydatki bieżące o kwotę 5.000,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o 

kwotę 3.326.150,-zł). 

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

którym mowa w ust. 1 o kwotę 5.000- zł. 

 

§ 3 

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 związana jest ze zwiększeniem 

zakresu planowanego do wykonania w latach 2014-2015. 

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

ust. 1, o kwotę 9.364.739,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa 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 9.329.239,- zł, 

2) w roku 2015 o kwotę 35.500,- zł. 
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4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę   35.500,- zł. 

 

§ 4 

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 związana 

jest ze zmniejszeniem zakresu planowanego do wykonania w latach 2014-2015. 

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

ust. 1, o kwotę 1.138.336,- zł (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

1.238.337,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.001,-zł). 

3. Zmniejsza 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 375.142,- zł (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o 

kwotę 475.143,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.001,-zł)., 

2) w roku 2015 o kwotę 763.194,- zł (wydatki bieżące). 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę   763.194,- zł. 

 

§ 5 

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 związana jest ze 

zwiększeniem zakresu planowanego do wykonania w latach 2014-2015 w celu 

dostosowania limitu wydatków do potrzeb beneficjentów oraz do wysokości 

dostępnych środków na realizacje przedsięwzięcia. 
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2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 44.603,- zł (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

741.475,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 786.078,-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 4.720- zł (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

781.358,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 786.078,-zł)., 

2) w roku 2015 o kwotę 39.883,- zł (wydatki bieżące). 

 

§ 6 

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 związana jest ze zwiększeniem zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2014 w celu dostosowania limitu wydatków do potrzeb 

beneficjentów oraz do wysokości dostępnych środków na realizacje 

przedsięwzięcia . 

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

ust. 1, o kwotę 333.176,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2014 o kwotę 333.176- zł. 

 

§ 7 

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

utrzymanie dróg”, 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 zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2015 r. oraz 

ustaleniu zakresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2016 – 2017. 
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2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2010- 2017. 

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

1, o kwotę 20.635.000- zł (wydatki bieżące). 

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

którym mowa w ust. 1, w latach 2015 - 2017 w następujący sposób: 

1) w roku 2015 o kwotę 2.635.000- zł, 

2) w roku 2016 o kwotę 9.000.000- zł, 

3) w roku 2017 o kwotę 9.000.000- zł, 

5. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 20.635.000- zł. 

 

§ 8 

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

cząstkowe nawierzchni”, 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 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 2010- 2017. 

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

1, o kwotę 9.000.000,- zł (wydatki bieżące). 

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

którym mowa w ust. 1, w latach 2015 - 2017 w następujący sposób: 

1) w roku 2015  o kwotę 3.000.000,- zł, 

2) w roku 2016 o kwotę 3.000.000,- zł, 

3) w roku 2017 o kwotę 3.000.000,- zł, 

5. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1 o kwotę 9.000.000- zł. 
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§ 9 

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

udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace 

remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie 

(OR-KA 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 części zakresu planowanego 

do wykonania w latach 2014 - 2016 r. w ramach wydatków majątkowych na 

bieżące. 

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

następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.829.499,-zł 

i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.829.499,-zł. 

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

mowa w ust. 1, w latach 2014  - 2016 w tym:  

1) w roku 2014 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 888.086,-zł i zmniejsza 

się wydatki majątkowe o kwotę 888.086,-zł, 

2) w roku 2015 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.815.405,-zł i zmniejsza 

się wydatki majątkowe o kwotę 1.815.405,-zł, 

3) w roku 2016 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 126.008,-zł i zmniejsza 

się wydatki majątkowe o kwotę 126.008,-zł. 

 

§ 10 

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, obciążających budżet roku 

2015 r. o kwotę 722.694,-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 
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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 30.085.000,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 6.085.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 12.000.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 12.000.000,-zł. 

 

§ 11 

1. Zmniejsza się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa 

Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

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

publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 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 r. o kwotę 727.694,-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 

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 30.085.000,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 6.085.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 12.000.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 12.000.000,-zł. 

 

§ 12 

W uchwale Nr XLV/953/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 

2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 - 2025 w § 12 w pkt 2 kwotę „ 667.826,-zł” zastępuje 

się kwotą „677.826,-zł”. 
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§ 13 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1–9 oraz zmianami w budżecie w okresie 

kwiecień - maj 2014r. 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 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały 

 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


