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UCHWAŁA NR X/171/15  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 29 czerwca 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 2015r. poz. 92 ). 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W załączniku 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 dodaje się przedsięwzięcia 

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

ustawy o finansach publicznych pn.: 

1) „Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na 

odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. 

podkarpackiego i świętokrzyskiego)”, 

2) „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 

5+300 - 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 - 2+060 w 

miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie”, 

3) „Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA”. 

 

§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „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” 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 
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2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu 

planowanego do wykonania w roku 2015 na skutek oszczędności. 

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

w ust. 1, o kwotę 18,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 18,-zł. 

 

§ 3 

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 

w mieście Rzeszów – Zwięczyca II, oraz w miejscowościach: Racławówka, 

Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie” 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 zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 na 

skutek oszczędności. 

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

w ust. 1, o kwotę 21.691,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 21.691,-zł. 

 

§ 4 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„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 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 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015. 

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

w ust. 1, o kwotę 752.398,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 752.398,-zł. 

 

§ 5 

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

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 259.376- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 259.376,-zł. 

 

§ 6 

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

zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl 

n/Sanem, woj. podkarpackie” 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 Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu 

planowanego do wykonania w roku 2015 na skutek oszczędności. 

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

w ust. 1, o kwotę 1.155- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 1.155,-zł. 
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§ 7 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa 

podkarpackiego” 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 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 urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2014 r., zmniejszeniu 

zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 oraz zwiększeniu zakresu 

planowanego do wykonania w latach 2016 – 2018. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2002-2018. 

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

w ust. 1, o kwotę 937.970,- zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

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

sposób: 

1) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 831.891,-zł, 

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

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

4) w roku 2018 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. 

 

§ 8 

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” 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 IV/57/15 Sejmiku Województwa 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-
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2025. Zmiana polega zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 

2015.  

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

w ust. 1, o kwotę 249.906,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 249.906,zł. 

 

§ 9 

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 zmniejszeniu zakresu 

planowanego do wykonania w 2015r. na skutek oszczędności poprzetargowych. 

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

w ust. 1, o kwotę 542.624,- zł (wydatki bieżące). 

3. Zmniejsza się limit wydatków bieżących związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 542.624,-zł. 

 

§ 10 

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

w ust. 1, o kwotę 81.394,- zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 81.394,-zł. 

 

§ 11 

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 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 części zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2016 na rok 2015. 

2. Zmienia się limit wydatków 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 2.050.000,-zł (w tym wydatki 

bieżące o kwotę 103.595-zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.946.405,-zł), 

2) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2.050.000,-zł (w tym 

wydatki bieżące o kwotę 103.595-zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.946.405,-

zł). 

§ 12 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) 

wraz z Planem Inwestycyjnym” 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 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 zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w 

latach 2015 – 2016 na skutek oszczędności poprzetargowych. 

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

w ust. 1, o kwotę 35.130,- zł (wydatki bieżące). 
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3. Zmniejsza 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 o kwotę 28.617,-zł, 

2) w roku 2016 o kwotę 6.513,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 6.513,-zł. 

 

§ 13 

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 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 789.212- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 789.212,-zł. 

 

§ 14 

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 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. Zmiany polegają na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 

latach 2015-2017. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012-2017. 



8 
 

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

w ust. 1, o kwotę 430.000- zł (wydatki majątkowe). 

4. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2015 - 2017, w tym: 

1) w roku 2015 o kwotę 140.000,-zł, 

2) w roku 2016 o kwotę 270.000,-zł, 

3) w roku 2017 o kwotę 20.000,-zł. 

5. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacja 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 290.000,-zł. 

 

§ 15 

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 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 latach 2017 - 2020. 

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

w ust. 1, o kwotę 67.479.029,- zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w latach  2017 – 2020, w tym w roku: 

1) w roku 2017 o kwotę 17.704.303,-zł, 

2) w roku 2018 o kwotę 19.081.398,-zł, 

3) w roku 2019 o kwotę 17.452.015,-zł, 

4) w roku 2020 o kwotę 13.241.313,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacja 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 67.479.029,-zł. 

 

§ 16 

Doprecyzowuje się nazwy wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 

4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały 
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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: 

1) zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku w miejscowości 

Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości 

Gorliczyna” otrzymuje nazwę „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 

Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi  wojewódzkiej z węzłem 

„Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”, 

2) zadanie pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej łącznik 

pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28” 

otrzymuje nazwę „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy 

planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”, 

3) zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Strzyżów-Wiśniowa-

Frysztak-Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku 

obwodnicy m. Strzyżów” otrzymuje nazwę „Przebudowa/rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od końca obwodnicy 

m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów”, 

4) zadanie pn. „Budowa drogi obwodowej m. Kolbuszowa i Werynia w ramach 

rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk - Sokołów 

Małopolski” otrzymuje nazwę „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk”, 

5) zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Dynów-

Grabownica Starzeńska-Budowa obwodnicy miasta Dynów” otrzymuje nazwę 

„Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–

Przeworsk–Grabownica Starzeńska”, 

6) zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Dynów-

Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do DK4 (Gwizdaj)” 

otrzymuje nazwę „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–

Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 

94 (Gwizdaj)”, 

7) zadanie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Nowy Żmigród-Ożenna-

granica państwa w miejscowości Jasło (łącznik dróg krajowych)” otrzymuje 
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nazwę „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku 

pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”, 

8) zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-

Cieszanów-Bełżec wraz z budową drogi obwodowej m. Oleszyce i m. 

Cieszanów” otrzymuje nazwę „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec”, 

9) zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-

Hrebenne-Budowa obwodnicy m. Oleszyce do m. Lubaczów” otrzymuje nazwę 

„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do 

Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”, 

10) zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-

Hrebenne-Budowa drogi obwodowej m. Lubaczów” otrzymuje nazwę „Budowa 

obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - 

Lubaczów- Granica Państwa”, 

11) zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Jeżowe-Kopki na 

odcinku od skrzyżowania DK 19 w m. Jeżowe do węzła S19 Podgórze” otrzymuje 

nazwę „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–

Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 

Podgórze”. 

 

§ 17 

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 IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 

dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025, ogółem o kwotę 73.187.761,-zł, 

w tym: 

1) obciążających budżet roku 2016 o kwotę  3.688.732,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2017 o kwotę  18.724.303,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2018 o kwotę  20.081.398,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2019 o kwotę  17.452.015,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2020 o kwotę  13.241.313,-zł. 
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§ 18 

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 IV/57/15 Sejmiku Województwa 

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

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025, ogółem o 

kwotę  5.382.245,-zł  w tym: 

1) obciążających budżet roku 2016 o kwotę  3.362.245,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2017 o kwotę  1.020.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2018 o kwotę  1.000.000,-zł. 

 

§ 19 

W uchwale Nr IX/156/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 maja  

2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015 - 2025 w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013-2024”. 

§ 20 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1–15 oraz zmianami  

w budżecie w okresie maj - czerwiec  2015 r. wynikającymi z uchwał: Zarządu 

Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

dokonuje się zmiany załączników Nr 1a, 1b i Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 

2025. Załączniki Nr 1a, 1b i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1a, 1b i Nr 2 

do niniejszej uchwały. 

§ 21 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

§ 22 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


