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UCHWAŁA Nr  XXVIII/496/16  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 24 października 2016 r. 

 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2016 - 2030. 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 j.t.), 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 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) „Zawodowcy na start”, 

b) „Nauka bez granic”, 

c) „Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb 

podkarpackiego rynku pracy”, 

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

1 i 2  ustawy o finansach publicznych pn. 

a) „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo – 

Terapeutycznej/ych”, 

b) „Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej”. 

 

§ 2 

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 zmianie zakresu planowanego do wykonania 
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w latach 2016- 2017, 2020-2021, 2023 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 195.356,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia,  

o którym mowa ust. 1 w latach 2016-2017, 2020-2021, 2023 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.388.236,-zł, 

2) w roku 2017 zmniejsza się wydatki o kwotę 339.295,-zł (w tym: zmniejsza się 

wydatki bieżące o kwotę 801.700,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o 

kwotę 462.405,-zł), 

3)  w roku 2020 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 304.820,-zł, 

4) w roku 2021 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 352.941,-zł, 

5) w roku 2023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.189.936,-zł. 

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

mowa w ust. 1 o łączną kwotę 1.192.880,-zł (z tego zwiększa się limit zobowiązań 

bieżących o kwotę 1.388.236,-zł i zmniejsza się limit zobowiązań  majątkowych o 

kwotę 195.356,-zł). 

 

§ 3 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 

2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” 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 przesunięciu części zakresu planowanego do 

wykonania w latach 2016 i 2017 na lata 2018 - 2022. 

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

mowa w ust. 1, w latach 2016 – 2022 w następujący sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,-zł, 

2) w roku 2017 zmniejsza się wydatki o kwotę 14.277.754,-zł (w tym wydatki 

bieżące o kwotę 362.000,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 13.915.754,-zł), 
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3) w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę 3.055.550,-zł (w tym wydatki 

bieżące o kwotę 72.400,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 2.983.150,-zł), 

4) w roku 2019 zwiększa się wydatki o kwotę 3.055.550,-zł (w tym wydatki 

bieżące o kwotę 72.400,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 2.983.150,-zł), 

5) w roku 2020 zwiększa się wydatki o kwotę 3.055.550,-zł (w tym wydatki 

bieżące o kwotę 72.400,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 2.983.150,-zł), 

6) w roku 2021 zwiększa się wydatki o kwotę 3.055.550,-zł (w tym wydatki 

bieżące o kwotę 72.400,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 2.983.150,-zł), 

7) w roku 2022 zwiększa się wydatki o kwotę 3.055.554,-zł (w tym wydatki 

bieżące o kwotę 72.400,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 2.983.154,-zł). 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.000.000,-zł. 

 

§ 4 

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

Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” 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 niezrealizowanej części zakresu w roku 2015 oraz części zakresu 

planowanego do wykonania w roku 2016 na lata 2017 - 2018. 

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

którym mowa w ust. 1, w latach 2016 – 2018 w następujący sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę 301.172,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się wydatki o kwotę 340.858,-zł, 

3) w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę 642.043,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 982.901,-zł. 

 

§ 5 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 

2020” 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 
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uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 

dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do 

wykonania w latach 2016 – 2018, przeniesieniu części zakresu na rok 2019 oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 327.560,-zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 241.440,-zł i 

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 569.000). 

3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia,  

o którym mowa ust. 1 w latach 2016 - 2019 w następujący sposób:: 

1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 43.388,-zł, 

2) w roku 2017 zmniejsza się wydatki o kwotę 13.473.586,-zł (w tym wydatki 

bieżące o kwotę 12.904.586,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 569.000,-zł), 

3) w roku 2018 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 92.767,-zł, 

4) w roku 2019 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.282.181,-zł, 

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

mowa w ust. 1 o łączną kwotę 284.172,-zł ( z tego zwiększa się limit zobowiązań 

bieżących o kwotę 284.828,-zł, zmniejsza się limit wydatków majątkowych o 

kwotę 569.000,-zł). 

 

§ 6 

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

Informacji o Funduszach Europejskich - Program Operacyjny 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 urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015 roku, zwiększeniu 

zakresu planowanego do wykonania w roku 2016 oraz na zmniejszeniu łącznych 

nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 551.974,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 544.575,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 7.399,-zł). 

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

o którym mowa w ust. 1, w roku 2016 o kwotę 44.000,-zł. 
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§ 7 

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

specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności 

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 przeniesieniu części nakładów planowanych do wykonania w 

roku 2016 na lata 2018 – 2020.  

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

którym mowa w ust. 1, w latach 2016 i 2018 -2020 w następujący sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę 500.000,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,-zł, 

3) w roku 2019 zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,-zł, 

4) w roku 2020 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,-zł, 

3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o łączną kwotę 500.000,-zł.  

 

§ 8 

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

Gospodarcza” 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 nakładów planowanych do wykonania w roku 2020.  

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

Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”. 

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

1 o kwotę 500.000,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1, w roku 2020 o kwotę 500.000,-zł. 

5. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o łączną kwotę 500.000,-zł.  
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§ 9 

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

e-biblioteki pedagogiczne” 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 zmianie zakresu planowanego do wykonania 

w latach 2016 – 2018 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

o kwotę 398.095,-zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 855.090,-zł i 

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 456.995,-zł) 

3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia,  

o którym mowa ust. 1 w latach 2016 – 2018 w następujący sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 120.600,-zł. 

2) w roku 2017 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.223.303,-zł (w tym: zwiększa się 

wydatki bieżące o kwotę 251.100,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o 

kwotę 2.474.403,-zł), 

3) w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę 2.741.998,-zł (w tym: wydatki 

bieżące o kwotę 724.590,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 2.017.408,-zł). 

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

mowa w ust. 1 o łączną kwotę 518.695,-zł (z tego zwiększa się limit zobowiązań 

bieżących o kwotę 975.690,-zł i zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o 

kwotę 456.995,-zł). 

 

§ 10 

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 przeniesieniu części zakresu planowanego 

do wykonania z roku 2016 na rok 2018 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na 

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

1 o kwotę 42.008,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2016 i 2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.042.008,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę 2.000.000,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o łączną kwotę 2.000.000,-zł. 

 

§ 11 

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 przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2018 na lata 2016 – 2017. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

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

sposób: 

1) w roku 2016 zwiększa się wydatki o kwotę 2.000.000,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się wydatki o kwotę 1.620.277,-zł, 

3) w roku 2018 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.620.277,-zł 

3. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o łączną kwotę 2.000.000,-zł. 

 

§ 12 

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

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2016 oraz zwiększeniu 

łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 42.008,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku  2016 o kwotę 42.008,-zł. 

 

§ 13 

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

sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym” 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 planowanego do wykonania w roku 2016, ustaleniu 

zakresu planowanego do wykonania w 2017 oraz zwiększeniu łącznych 

nakładów na przedsięwzięcie. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013 – 2017. 

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

1 o kwotę 80.844,-zł (wydatki bieżące). 

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

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

1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę 5.352,-zł, 

2) w roku 2017 ustala się wydatki w kwocie 150.000,-zł. 

5. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o łączną kwotę 150.000,-zł. 

 

§ 14 

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

opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych 

(BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego” stanowiącego program, 

projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2  ustawy o 
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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 zakresu planowanego do wykonania w 

roku 2016 na rok 2017. 

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

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

1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę 430.000,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się  wydatki o kwotę 430.000,-zł, 

3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 430.000,-zł. 

 

§ 15 

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

trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie 

Podkarpackim” 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 latach 2017 -  2020 oraz 

zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 46.100,-zł (wydatki bieżące).  

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

o którym mowa w ust. 1, w latach 2017 – 2020 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 o kwotę 9.500,-zł, 

2) w roku 2018 o kwotę 10.800,-zł, 

3) w roku 2019 o kwotę 12.300,-zł, 

4) w roku 2020 o kwotę 13.500,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 46.100,-zł. 

 

§ 16 

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

Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej” 
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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 2015 roku, zmniejszeniu części zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2016 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 70.063,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2016 o kwotę 70.000,-zł.  

 

§ 17 

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

Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” 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 przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć, o którym mowa 

w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, zmianie zakresu 

planowanego do wykonania w latach 2016 - 2018 oraz zwiększeniu łącznych 

nakładów na przedsięwzięcie. 

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

o kwotę 5.100.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

o którym mowa ust. 1 w latach 2016 – 2018 w następujący sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę 25.495,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się wydatki o kwotę 3.298.131,-zł, 

3) w roku 2018 zwiększa się wydatki w kwocie 1.827.364,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 5.125.495,-zł. 
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§ 18 

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

sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” 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 związana jest z przeniesieniem 

zakresu planowanego do wykonania w 2016 r. w ramach wydatków majątkowych 

na bieżące. 

2. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust 1 

dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

18.100,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe  o kwotę 18.100,-zł. 

3. W limitach wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust.1 w roku 2016 

dokonuje się następujących zmian: zwiększa się limit wydatków bieżących o 

kwotę 18.100,-zł i zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 18.100,-zł. 

 

§ 19 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą 

Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” 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 związana jest ze zmniejszeniem 

zakresu planowanego do wykonania w latach 2016 -  2017 oraz zmniejszeniu 

łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 27.995.585,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2016 – 2017 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2016 o kwotę 18.283.089,-zł, 

2) w roku 2017 o kwotę 9.712.496,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o łączną kwotę 9.712.496,-zł. 
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§ 20 

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. 

Zmiana związana jest ze zmianą zakresu planowanego do wykonania w latach 

2016 -  2018 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 880.944,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

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

sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 4.408.263,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 4.378.028,-zł, 

3) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 850.709,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o łączną kwotę 3.527.319,-zł. 

 

§ 21 

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. Zmiana związana jest ze 

zmianą zakresu planowanego do wykonania w latach 2016 - 2018 oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 5.406.783,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

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

sposób: 
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1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2.524.744,-zł, 

2) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.464.574,-zł, 

3) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 5.346.613,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o łączną kwotę 2.882.039,-zł. 

 

§ 22 

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 przeniesieniu części nakładu planowanego do 

wykonania w roku 2016 na rok 2017, zwiększeniu zakresu planowanego do 

wykonania w latach 2017 i 2019 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 16.601.094,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 4.000.000,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 12.601.094,-zł). 

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

mowa ust. 1 w latach 2016 – 2017 i 2019 w następujący sposób: 

1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę 170.342,-zł, 

2) w roku 2017 ustala się limit wydatków w kwocie 9.371.436,-zł (w tym: 

wydatków bieżących w kwocie 170.342,-zł i wydatków majątkowych w kwocie 

9.201.094,-zł), 

3) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę 7.400.000,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 4.000.000,-zł i ustala się wydatki majątkowe w 

kwocie 3.400.000,-zł), 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 16.771.436,-zł (w tym: limit zobowiązań bieżących o 

kwotę 4.170.342,-zł i ustala się limit zobowiązań majątkowych w kwocie 

12.601.094,-zł). 
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§ 23 

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 

zmniejszeniu nakładu planowanego do wykonania w latach 2017 - 2020 oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 9.813.550,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa ust. 1 w latach 2017 - 2020 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 o kwotę 2.000.000,-zł, 

2) w roku 2018 o kwotę 2.617.850,-zł, 

3) w roku 2019 o kwotę 2.617.850,-zł, 

4) w roku 2020 o kwotę 2.577.850,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 2.302.513,-zł. 

 

§ 24 

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

zespołów trakcyjnych POliŚ” 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 

zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 – 2020, 

ustaleniu zakresu w roku 2021 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015 – 2021. 

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

1 o kwotę 2.030.000,-zł (wydatki bieżące). 

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

którym mowa ust. 1 w latach 2017 - 2021 w następujący sposób: 
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1) w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 467.500,-zł, 

2) w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 547.500,-zł, 

3) w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 547.500,-zł, 

4) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 547.500,-zł, 

5) w roku 2021 ustala się w kwocie 80.000,-zł. 

5. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 898.284,-zł. 

 

§ 25 

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 zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 – 

2020 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 26.185.400,-zł (wydatki bieżące). 

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

którym mowa ust. 1 w latach 2017 - 2020 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 4.084.392,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się o kwotę 3.225.528,-zł, 

3) w roku 2019 zwiększa się o kwotę 6.295.953,-zł, 

4) w roku 2020 zwiększa się o kwotę 20.748.311,-zł 

4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 26.185.400,-zł. 

 

§ 26 

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

zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020” 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 
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polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 – 

2020 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 9.396.875,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa ust. 1 w latach 2017 - 2020 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 o kwotę 818.750,-zł, 

2) w roku 2018 o kwotę 2.703.125,-zł, 

3) w roku 2019 o kwotę 2.937.500,-zł, 

4) w roku 2020 o kwotę 2.937.500,-zł 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 9.396.875,-zł. 

 

§ 27 

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 6.148.844,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2017 zwiększa się o kwotę 3.395.460,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę 135.169,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę 756.378,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę 295.180,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2021 zmniejsza się o kwotę 352.941,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę 2.189.936,-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 34.816.525,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2017 zmniejsza się o kwotę 18.806.519,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę 2.228.102,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę 26.231.313,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę 19.529.727,-zł, 
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5) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę 2.578.348,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę 3.055.554,-zł. 

 

§ 28 

1. 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. ogółem o kwotę 

4.757.547,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 1.442.068,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 3.315.479,-zł. 

2. 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 

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

ogółem o kwotę 3.765.477,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2017 zmniejsza się o kwotę 9.423.937,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę 92.767,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę 13.282.181,-zł. 

 

§ 29 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-26 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach wrzesień-październik 2016r. wynikającymi z uchwał: Zarządu 

Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

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

Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015r. Załączniki Nr 1a, 1b i 2 

otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3  do niniejszej uchwały. 
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§ 30 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 31 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


