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UCHWAŁA Nr LIX /1122 / 14 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 13 listopada 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 

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

techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na 

lata 2007 - 2013” 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 2015 

celem dostosowania do limitu dostępnych środków na finansowanie 

przedsięwzięcia. 

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

techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”.   

3. Zmienia się cel przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 na „Departament 

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania własne w ramach 

pomocy technicznej PROW. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu 

wdrażania, zarządzania, promowania i informowania o PROW oraz realizacja 

Planów Działania. Zabezpieczenie środków na ten cel jest warunkiem 

niezbędnym do realizacji przez Departament PROW działań związanych z 

wdrażaniem PROW.” 
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4. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 1.475.552,- zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.144.282,-zł i 

wydatki majątkowe o kwotę 331.270,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 2.414.130,-zł (w tym: wydatki bieżące o 

kwotę 2.069.130,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 345.000,-zł). 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 2.414.130,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 

2.069.130,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 345.000,-zł). 

 

§ 2 

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

techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 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 2015 celem 

dostosowania do limitu dostępnych środków na finansowanie przedsięwzięcia. 

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

ust. 1, o kwotę 103.855,- zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 50.855,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 53.000,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 421.000,-zł (w tym: zwiększa się wydatki 

bieżące o kwotę 446.000,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,-

zł). 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 421.000,-zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

446.000,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,-zł). 
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§ 3 

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 związana jest z przeniesieniem 

części zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 na rok 2015. 

2. 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 23.976.193,- zł, 

2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 23.976.193,- zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę   23.976.193,- zł. 

 

§ 4 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przygotowanie i realizacja budowy północnej obwodnicy miasta Sokołowa 

Małopolskiego, celem dodatkowego skomunikowania z drogą wojewódzką Nr 

875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk” 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 z 

przeniesieniem części zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 na rok 

2016 i 2018. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2015 – 2016 i 2018, w 

następujący sposób: 

1) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 7.000.000,- zł, 

2) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.000.000,- zł, 

3) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 5.000.000,- zł. 
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§ 5 

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

Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”, o którym 

mowa w art. 226 ust. 4  pkt 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 2014 r. na rok 2015. 

2. 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 91.356.127,-zł, 

2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 91.356.127,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 91.356.127,- zł. 

 

§ 6 

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

Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego” 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 z roku 2015 na rok 

2014 oraz zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014  w 

związku z dodatkowymi kosztami przeprowadzenia analiz, ekspertyz oraz 

doradztwa. 

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

ust. 1, o kwotę 500.000,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

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

sposób: 
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1) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.863.845,-zł, 

2) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.231.469,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.231.469,-zł. 

 

§ 7 

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 celem 

dostosowania do limitu dostępnych środków na finansowanie przedsięwzięcia. 

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

ust. 1, o kwotę 3.953.848,- zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2014 o kwotę 3.953.848,-zł. 

 

§ 8 

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 zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 

roku 2014 celem dostosowania do limitu dostępnych środków na finansowanie 

przedsięwzięcia. 

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

ust. 1, o kwotę 2.791.911,- zł (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

750.000,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.541.911,-zł). 
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3. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją  przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1 w roku 2014 o kwotę 2.791.911zł (w tym: zmniejsza się wydatki 

bieżące o kwotę 750.000,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 

3.541.911,-zł). 

 

§ 9 

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

Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej”, 

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 2014 r. na rok 2015 

oraz dodatkowym zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2015 r. 

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

ust. 1, o kwotę 486.450,- zł (wydatki majątkowe). 

3. 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 153.550,-zł, 

2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 640.000,-zł. 

 

§ 10 

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)” 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 z przeniesieniem części zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 na 

rok 2015. 
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2. 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 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 438.086,-zł, 

2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 438.086,-zł. 

 

§ 11 

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 w zakresie 

rozchodów opisanych w pkt 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) Rozchody budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek 

zaciągniętych w latach poprzednich ustalono w oparciu o umowy zawarte z bankami. 

Spłatę rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2015 - 2018 ustalono 

w latach 2017 – 2023 

 

§ 12 

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 25.579.854,-zł. 

2. Zwiększa 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, obciążających budżet roku 

2015 o kwotę 91.356.127,-zł. 

 

§ 13 

Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania 

uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do 
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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 

23.976.193,-zł. 

 

§ 14 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1–11 oraz zmianami w budżecie w okresie 

październik - listopad 2014 r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany 

załączników Nr 1a, 1b 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, 1b i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1a, 1b i Nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


