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UCHWAŁA Nr  XIX/326 /16  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia  25 stycznia  2016 r. 

 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2016 - 2025. 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 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 

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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-

2025. Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów planowanych do 

poniesienia do końca 2015r. na  rok 2016. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2016 o kwotę o kwotę 

11.466.976,-zł. 

 

§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–

Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870 

w m. Sieniawa do łącznika drogi  wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w 

miejscowości Gorliczyna” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w 
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sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu 

planowanego do wykonania w latach 2016 – 2018. 

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

1 o kwotę 12.000.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2016 - 2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2016 o kwotę 4.620.000,-zł, 

2) w roku 2017 o kwotę 1.800.000,-zł, 

3) w roku 2018 o kwotę 5.580.000,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, o kwotę 7.380.000,-zł. 

 

§ 3 

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

obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–

Leżajsk” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, 

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-

2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w 

latach 2017 – 2018. 

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

1 o kwotę 12.000.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017 - 2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 o kwotę 7.270.000,-zł, 

2) w roku 2018 o kwotę 4.730.000,-zł, 

5. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, o kwotę 12.000.000,-zł. 
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§ 4 

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 

Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 

grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025: 

1) zadanie pn. „Budowa  północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w 

ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk – 

Sokołów Małopolski” otrzymuje nazwę „Budowa  północnej obwodnicy miasta 

Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec 

– Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk”, 

2) zadanie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–

Strzyżów–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 m. Zaborów do 

początku obwodnicy m. Strzyżów”. 

 

§ 5 

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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 

grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025, ogółem o kwotę o kwotę 

4.620.000,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2017 zmniejsza się o kwotę 5.470.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę 850.000,-zł, 

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ogółem o kwotę 200.000,-zł, 

w tym: 

1) obciążających budżet roku 2020 o kwotę  100.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2021 o kwotę  100.000,-zł. 
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§ 6 

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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 

grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025, ogółem o kwotę  4.620.000,-zł w 

tym: 

1) obciążających budżet roku 2016 zmniejsza się o kwotę 5.470.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2017 zwiększa się o kwotę 850.000,-zł. 

 

§ 7 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-4 oraz zmianami w budżecie w miesiącu 

styczniu 2016 r. wynikającymi z uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

dokonuje się zmiany załączników Nr 1a, 1b i Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 – 

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

2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


