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UCHWAŁA NR V/91/15 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 23 lutego 2015 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2015 - 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. „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 IV/57/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-

2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania  

w roku 2015. 

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

w ust. 1, o kwotę 357.000,- zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 357.000,-zł. 

 

§ 2 

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

pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 

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

Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  

26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
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Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na urealnieniu 

zakresu wykonanego do końca 2014r. oraz zwiększeniu zakresu planowanego 

do wykonania w 2015 r. w celu dostosowania limitu wydatków do wysokości 

dostępnych środków na realizację przedsięwzięcia. 

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

w ust. 1, o kwotę 2.459.790,- zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.277.116,-zł  

i wydatki majątkowe o kwotę 182.674,-zł). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 74.898,-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 IV/57/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu 

niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do końca 2014 r. na 

rok 2015. 

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

mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 1.196.491,-zł (w tym: wydatki bieżące  

o kwotę 293.837,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 902.654,-zł).  

 

§ 4 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia 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 załączniku Nr 2 do 
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uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na 

przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2014 r. na rok 2015. 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 205.076,-zł.  

 

§ 5 

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 IV/57/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu 

niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do końca 2014 r. na 

rok 2015. 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 1.475.682,-zł. 

 

§ 6 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. "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 IV/57/15 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu 

planowanego do wykonania do końca 2014 r. na rok 2015. 
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2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją  przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 236.432,-zł. 

 

§ 7 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1–6 oraz zmianami w budżecie w okresie 

styczeń - luty 2015 r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego 

oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a 

i Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 

stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025. Załączniki Nr 1a, i Nr 2 

otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


