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UCHWAŁA Nr XXI /370 /16 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 29 marca 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 

Zmienia się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa 

Podkarpackiego z lat 2016-2025 na lata 2016-2030.  

 

§ 2 

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. dodaje się przedsięwzięcia: 

1)  o których mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn.:  

a) „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej-2 (PSeAp-2)”, 

b) „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 

113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. 

podkarpackie - Etap I i II”, 

c) „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 

na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową 

przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. podkarpackie”, 

d) „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 

27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla 

ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie 

gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie”, 
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e) „Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na 

potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina 

Markowa, woj. podkarpackie”.” 

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

1 i 2  ustawy o finansach publicznych pn.: 

a) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 – 2020”, 

b) „Opłata na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo Kongresowe”. 

 

§ 3 

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. Zmiana polega na 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2016. 

2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2016 o kwotę 996.296,-zł. 

 

§ 4 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „RPO WP na 

lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” 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. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia 

do 2023 r., urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015 roku oraz 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 - 2020 

na lata 2021 – 2023. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015 – 2023. 

3. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie o którym mowa ust. 1 

dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

5.674.964,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.674.964,-zł. 

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

mowa ust. 1 w latach 2017 – 2023 w następujący sposób: 
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1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 8.306.276,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 7.128.637,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

1.177.639,-zł), 

2) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 9.718.046,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 8.305.109,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

1.412.937,-zł), 

3) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 9.718.046,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 8.305.109,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

1.412.937,-zł), 

4) w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 27.208.480,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 25.409.711,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

1.798.769,-zł), 

5) w roku 2021 ustala się limit wydatków w kwocie 25.615.135,-zł (w tym: 

wydatki bieżące w kwocie 25.262.194,-zł i wydatki majątkowe w kwocie 

352.941,-zł), 

6) w roku 2022 ustala się limit wydatków bieżących w kwocie 25.262.194,-zł, 

7) w roku 2023 ustala się limit wydatków bieżących w kwocie 10.882.733,-zł. 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 5.924.988,-zł (w tym: zwiększa się limit zobowiązań 

bieżących o kwotę 11.374.329,-zł i zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych 

o kwotę 5.449.341,-zł). 

 

§ 5 

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

wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji 

programów rewitalizacji” 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. Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów planowanych 

do poniesienia do końca 2015r. na  rok 2016 oraz dostosowaniu limitu wydatków 

w 2017 r. do wysokości dostępnych środków na realizację przedsięwzięcia. 

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

1 o kwotę 200,-zł (zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.800,-zł i zmniejsza się 

wydatki majątkowe o kwotę 10.000,-zł). 
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3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa ust. 1 w latach 2016 – 2017 w następujący sposób: 

1) w roku 2016  zwiększa się limit wydatków o kwotę 60.900,-zł (w tym: 

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.900,-zł i zmniejsza się wydatki 

majątkowe o kwotę 10.000,-zł), 

2) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę 200,-zł.  

4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 200,-zł. 

 

§ 6 

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

matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i 

przedmiotów pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna, 

Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"” 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. Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów planowanych do 

poniesienia do końca 2015r. na  rok 2016. 

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

o którym mowa ust. 1 w roku 2016  o kwotę 32.800,-zł. 

 

§ 7 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zakup, 

modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” 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 

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

grudnia 2015r. Zmiana polega na urealnieniu  zakresu wykonanego do końca 

2015r., zmniejszeniu zakresu realizacji przedsięwzięcia w 2016r. wraz z 

przeniesieniem części zakresu na rok 2019. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2010 – 2019. 
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3. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 7.495.170,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.443.620,-zł wydatki 

majątkowe o kwotę 5.051.550,-zł). 

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

mowa ust. 1 w latach 2016 i 2019 w następujący sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.800.000,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 1.795.100,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

2.004.900,-zł), 

2) w roku 2019 ustala się limit wydatków bieżących w kwocie 2.095.100,-zł. 

5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1, w kwocie 2.095.100,-zł. 

 

§ 8 

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

zespołów trakcyjnych” 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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na 

urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r. zmniejszeniu zakresu realizacji 

przedsięwzięcia w latach 2016 – 2019 oraz zwiększeniu zakresu realizacji 

przedsięwzięcia w latach 2020-2021. 

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

1 o kwotę 2.656.933,-zł (wydatki bieżące). 

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

którym mowa ust. 1 w latach 2016 - 2021 w następujący sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.350.000,-zł, 

2) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 515.596,-zł, 

3) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 56.922,-zł, 

4) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 49.993,-zł, 

5) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 369.284,-zł, 

6) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę 253.227,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, o kwotę 4.985.589,-zł. 
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§ 9 

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

zespołów trakcyjnych POIiŚ” 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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na 

urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r. 

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

1 o kwotę 361.325,-zł (wydatki bieżące). 

 

§ 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 XVII/313/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. 

Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2016r. 

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

1 o kwotę 15.000,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa ust. 1 w roku 2016  o kwotę 15.000,-zł. 

 

§ 11 

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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r.Zmiana polega na przeniesieniu części 

nakładów planowanych do poniesienia do końca 2015r. na  rok 2016. 

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

o którym mowa ust. 1 w roku 2016  o kwotę 630.525,-zł. 
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§ 12 

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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na 

wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2018r. 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 2012 – 2018. 

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

1 o kwotę 970.000,-zł (wydatki majątkowe). 

4. 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 zwiększa się limit wydatków o kwotę 100.000,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 770.000,-zł, 

3) w roku 2018 ustala się limit wydatków w kwocie 100.000,-zł. 

5. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, o kwotę 489.731,-zł. 

 

§ 13 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Ropa – 

Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi 

powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich  na 

terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska 

Sławęcińskie,  Pusta Wola,  gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” 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. Zmiana polega na 

urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r., przeniesieniu nakładów z 

roku 2019 na lata 2017 – 2018 oraz skróceniu okresu realizacji przedsięwzięcia 

do 2018r. 
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2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2011 – 2018. 

3. Zmniejsza się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o 

kwotę 42.131,-zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017 – 2019 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 5.918.017,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 280.348,-zł,  

3) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 6.198.365,-zł. 

 

§ 14 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na 

prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości 

Dębica i Kędzierz, woj. Podkarpackie” 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. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 

2015r., zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2016, 

przeniesieniu części nakładów z lat 2018 – 2019 na rok 2017 oraz skróceniu 

okresu realizacji przedsięwzięcia do 2018r. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2011 – 2018. 

3. Zwiększa się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o 

kwotę 125.920,-zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2016 – 2019 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę 125.699,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 9.664.103,-zł,  

3) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.119.551,-zł, 

4) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 6.544.552,-zł. 
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§ 15   

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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na 

urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r. oraz zmniejszeniu części 

zakresu planowanego do wykonania w 2016r. 

2. Zmniejsza się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o 

kwotę 517.724,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2016 o kwotę 336.370,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1, o kwotę 1.958.671,-zł. 

 

§ 16 

 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez 

kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-

etap I-odcinkowa przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i 

poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: 

Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. Podkarpackie” 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 

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

grudnia 2015r. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 

2015r. oraz zmniejszeniu części zakresu planowanego do wykonania w 2016r. 

2. Zmniejsza się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o 

kwotę 159.197,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2016 o kwotę 210.904,-zł. 
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§ 17 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „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)” 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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na 

urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r. 

2. Zwiększa się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o 

kwotę 2.463,-zł (wydatki majątkowe). 

 

§ 18 

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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na 

urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r. zmniejszeniu części zakresu 

planowanego do wykonania w 2016r. oraz wydłużeniu okresu realizacji do 2017 i 

ustaleniu w tym roku wydatków. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2009 – 2017. 

3. Zmniejsza się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o 

kwotę 17.084.360,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 639.414,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 16.444.946,-zł). 

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

mowa ust. 1 w latach 2016 – 2017  w następujący sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 15.705.267,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 476.000,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

15.229.267,-zł)., 

2) w roku 2017 ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 4.000,-zł. 

5. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1, w kwocie 4.000,-zł. 
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§ 19 

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 obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 

Babica-Strzyżów-Warzyce” otrzymuje nazwę „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w 

ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”, 

2) zadanie pn. „Rozbudowa nowego odcinka DW 987 ul. Księżomost w m. 

Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP 1334 R” otrzymuje 

nazwę „Przebudowa/Rozbudowa drogi wojewódzkiej 987 na odcinku od ul. 

Księżomost w m. Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP 

nr 1334 R”. 

§ 20 

1. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć: 

1) o których mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, 

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

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. pn.: 

a) „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020” o kwotę 233.895,-zł (wydatki bieżące), 

b) „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 875 Mielec–Leżajsk” o kwotę 44.088.454,-zł (wydatki majątkowe), 

c) „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica 

Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 

(Gwizdaj)” o kwotę 18.152.239,-zł (wydatki majątkowe), 

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

pkt 1 i 2 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. pn.: 

a) „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej 

"PSIM"” o kwotę 10.812,-zł (wydatki bieżące), 

b) „Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"” 

o kwotę 160.000,-zł (wydatki bieżące). 
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§ 21 

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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 

2015 r., ogółem o kwotę 47.099.400,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2017 zmniejsza się o kwotę 8.769.766,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę 11.670.333,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę 19.843.533,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2020 zmniejsza się o kwotę 16.464.096,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę 26.415.135,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę 26.062.194,-zł, 

7) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę 11.682.733,-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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r., ogółem o kwotę 56.593.309,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 4.392.554,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 7.141.105,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 9.431.964,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 7.737.784,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 6.308.727,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 5.458.950,-zł, 

7) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 5.010.000,-zł, 

8) obciążających budżet roku 2024 o kwotę 4.579.500,-zł, 

9) obciążających budżet roku 2025 o kwotę 4.048.125,-zł, 

10) obciążających budżet roku 2026 o kwotę 1.230.000,-zł, 

11) obciążających budżet roku 2027 o kwotę 861.000,-zł, 

12) obciążających budżet roku 2028 o kwotę 393.600,-zł. 

 

§ 22 

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa 



13 

 

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., ogółem o kwotę  

31.974.612,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2017 zmniejsza się o kwotę 4.612.505,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę 2.229.966,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę 28.817.083,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę 10.000.000,-zł. 

2. Zmniejsza 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 

XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r., 

ogółem o kwotę  1.468.940,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 1.144.448,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2018 o kwotę  324.492,-zł. 

 

§ 23 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-20 oraz zmianami w budżecie w 

miesiącach luty – marzec 2016r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz 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. Załączniki Nr 1a, 1b i Nr 2 otrzymują 

brzmienie jak załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 24 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

  

§ 25 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


