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UCHWAŁA NR LIV/1061/14 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 29 sierpnia 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. 

„Projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych  

z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 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”, 

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

i 2 ustawy o finansach publicznych pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyma - 

Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550 - 34 + 900 wraz z zabezpieczeniem osuwiska 

w km 34 + 600 - 34 + 850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”. 

 

§ 2 

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 
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sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

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

planowanego do wykonania w roku 2014 na skutek zwiększenia limitu 

dostępnych środków na finansowanie przedsięwzięcia. 

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

pomocy Technicznej  RPO WP 2007 - 2013” 

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

ust. 1, o kwotę 2.000.000,- zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1, w roku 2014  o kwotę 2.000.000,-zł. 

 

§ 3 

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 

Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części 

zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 na rok 2015. 

2. 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 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.611.477,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 104.400,- zł i wydatki majątkowe o kwotę 

1.507.077,- zł), 

2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.611.477,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 104.400,- zł i wydatki majątkowe o kwotę 

1.507.077,- zł), 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 1.611.477,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 104.400,- 

zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.507.077,- zł). 

 

 

 

 



3 
 

§ 4 

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 przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2014 w ramach wydatków bieżących do wydatków 

majątkowych. 

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

mowa w ust. 1, w roku 2014 w następujący sposób: zmniejsza się wydatki 

bieżące o kwotę 1,- zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1,- zł. 

 

§ 5 

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 zmniejszeniu zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2014 na skutek powstania oszczędności w zaplanowanych 

wydatkach. 

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

ust. 1, o kwotę 117.379,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 117.379,-zł. 

 

§ 6 

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 
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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 w związku z 

koniecznością wykonania robót dodatkowych na przedsięwzięciu. 

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

ust. 1, o kwotę 1.300.000,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 1.300.000,-zł. 

 

§ 7 

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 zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w 

roku 2014 w celu dostosowania do decyzji o dofinansowaniu projektu. 

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

ust. 1, o kwotę 177.652,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 177.652,-zł. 

 

§ 8 

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 
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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 w związku z oszczędnościami na 

zadaniu. 

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

ust. 1, o kwotę 1.325.650,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 1.325.650,-zł. 

 

§ 9 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowych” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne 

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

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 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 ustaleniu zakresu realizacji przedsięwzięcia w latach 2015-2016. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012- 2016. 

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

ust. 1, o kwotę 478.422,- zł (wydatki majątkowe). 

4. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2014-2016, w następujący 

sposób: 

1) w roku 2014 o kwotę 243.422- zł, 

2) w roku 2015 o kwotę 175.000,- zł, 

3) w roku 2016 o kwotę 60.000,- zł. 

5. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 235.000- zł. 
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§ 10 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych 

przewozów osób - w ramach użyteczności 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 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 roku 2016 na rok 2015. 

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

którym mowa w ust. 1 w latach 2015-2016, w następujący sposób: 

1) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.015.922- zł, 

2) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.015.922,- zł. 

 

§ 11 

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 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 w związku ze 

zwiększeniem dostępności środków na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1, o kwotę 4.287.439,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 4.266.448,-zł i 

wydatki majątkowe kwotę 20.991,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w roku 2014 o kwotę 4.287.439,-zł (w tym: wydatki bieżące o 

kwotę 4.266.448,-zł i wydatki majątkowe kwotę 20.991,-zł). 
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§ 12 

Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia 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 pn pn. „"Podkarpacie 

stawia na zawodowców" - Projekt systemowy” o kwotę  251.221- zł. 

 

§ 13 

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 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 

6.766.113,-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 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 3.281.256,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2015 zwiększa się o kwotę 4.237.178,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2016 zmniejsza się o kwotę 955.922,-zł. 

 

§ 14 

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 



8 
 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 

2025, obciążających budżet roku 2015 r. o kwotę 1.862.698,-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, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 3.221.256,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 60.000,-zł. 

 

§ 15 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1–12 oraz zmianami w budżecie w okresie 

lipiec - sierpień 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 

 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


