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UCHWAŁA NR XXXIII/617/13 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 
Podkarpackiego 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. 
(Dz.U. z 2013, poz. 86) 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego 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) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa 

podkarpackiego. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed 

zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia 

Sanny”, 

2)  „E – usługi w nowoczesnej bibliotece” 

3) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych 

przewozów osób – w ramach użyteczności publicznej”, 

4) „Remonty cząstkowe nawierzchni”. 

 

§  2 

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

zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie” o którym 

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

załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega 
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na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2012 r. oraz zmniejszeniu zakresu 

planowanego do wykonania w 2014. 

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

1, o kwotę 158,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w 2014 r. o kwotę 1 ,-zł. 
4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

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

§ 3 

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". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed 

powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-

Myscowa oraz Dukla” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa 

Podkarpackiego. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 

2012 r. oraz zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2013 r. 

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

ust. 1, o kwotę 350.439,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w  2013 r. o kwotę 12.300,-zł. 
 

§ 4 

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".  Zadanie ujęte w 

ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rzeki Wisłok, w tym budowa 

zbiornika retencyjnego Rudawka Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzią 
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miasta Krosno” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa 

Podkarpackiego. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 

2012 r. oraz zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2013-2015. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latrach 2006 – 2015. 

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

ust. 1, o kwotę 217.574,-zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w latach  2013-2015 w następujący sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 4.998.500,-zł, 
2) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 4.740.000,-zł, 
3) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 9.740.000,-zł. 

5. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  5.000.000,-zł. 
 

§ 5 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „"Nowy Breń 

II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń 

w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, 

Ziempniów i Otałęż".  Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed 

zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Dunajca do ujścia 

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

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. 

Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2012 r. oraz 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2013 - 2014. 

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

ust. 1, o kwotę 337.340,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w  latach 2013 – 2014 w następujący sposób: 
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1) w roku 2013 zwiększa się limit wydatków o kwotę 151.168,-zł, 
2) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 50.000,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  50.000,-zł. 
 

§ 6 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „"San I Etap I 

- rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 

2+215 - 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, 

woj. podkarpackie". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed 

zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia 

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

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. 

Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2012 r. oraz 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2013. 

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

ust. 1, o kwotę 611.231,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w  roku 2013 o kwotę 55.350,-zł. 
 

§ 7 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 

53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy 

Żyraków, województwo podkarpackie” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 

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

XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 

grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega na urealnieniu zakresu 

wykonanego do końca 2012 r. oraz przeniesieniu części nakładów planowanych 

do wykonania w roku 2014 na rok 2013. 
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2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 37.015,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w  latach 2013 – 2014 w następujący sposób: 

1) w roku 2013 zwiększa się limit wydatków o kwotę 402.400,-zł, 
2) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 402.400,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  402.400,-zł. 
 

§ 8 

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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 

grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów 

planowanych do wykonania w roku 2013 na rok 2014. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w  latach 2013 – 2014 w następujący sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 17.262.028,-zł, 
2) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 17.262.028,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  16.971.806,-zł. 
 

§ 9 

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

dr. woj. Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - 

Stalowa Wola” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
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Podkarpackiego. Zmiana polega na przeniesieniu niezrealizowanej części 

zakresu planowanego do wykonania do końca 2012 r. na rok 2013. 

2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w  roku 2013 o kwotę 115.592,-zł. 
3. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  50.427.890,-zł. 
 

§ 10 

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

drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 

Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 

9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71” o którym 

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

załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega 

na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w latach 2013 i 

2015 na rok 2014. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w  latach 2013 – 2014 w następujący sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.824.086,-zł, 
2) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 8.787.809,-zł, 
3) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 6.963.723,-zł, 

3. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  31.466.725,-zł. 
 

§ 11 

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

barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz 

połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 

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

XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 

grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
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Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega na zmianie zakresu planowanego 

do wykonania w latach 2013 - 2014. 

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

ust. 1, o kwotę 8.365.487,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w  latach 2013 – 2014 w następujący sposób: 

1) w roku 2013 zwiększa się limit wydatków o kwotę 29.894.676,-zł, 
2) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 21.529.189,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  96.328.791,-zł. 
 

§ 12 

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

drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica 

przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy 

Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i 

urządzeniami budowlanymi” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 

grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu 

planowanego do wykonania w latach 2013 - 2014. 

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

ust. 1, o kwotę 160.814.012,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w  latach 2013 – 2014 w następujący sposób: 

1) w roku 2013 o kwotę 64.012.036,-zł, 
2) w roku 2014 o kwotę 96.801.976,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  132.545.471,-zł. 
 

§ 13 

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

pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie 
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podkarpackim", RPO WP na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Infrastruktura 

komunikacyjna Schemat E: Infrastruktura kolejowa” o którym mowa w art. 226 

ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 

dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego Zmiana polega na przeniesieniu  części zakresu 

planowanego do wykonania w roku 2013 na rok 2014 oraz zwiększeniu zakresu 

planowanego do wykonania w roku 2014. 

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

ust. 1, o kwotę 12.319.999,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w  latach 2013 – 2014 w następujący sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 10.159.000,-zł, 
2) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 22.478.999,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  22.478.999,-zł. 
 

§ 14 

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 XXVIII/499/12 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. 

Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2012 r. 

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

ust. 1, o kwotę 69.975,-zł (wydatki bieżące). 

 

§ 15 

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

Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry 

zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie 

podkarpackim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 
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Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” o którym mowa w art. 226 ust. 

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

uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 

dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu 

planowanego do wykonania do końca 2012 r. na lata 2013 - 2014. 

2. Zwiększa się limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w  latach 2013 – 2014 w następujący sposób: 

1) w roku 2013 o kwotę 194.555,-zł, 
2) w roku 2014 o kwotę 576.291,-zł. 

3. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  1.716.751,-zł. 
 

§ 16 

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

pomocy technicznej - RPO WP” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 

grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega na przeniesieniu zakresu 

planowanego do wykonania w 2013r. w ramach wydatków majątkowych na 

wydatki bieżące. 

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

dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

367.000,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę  367.000,-zł. 
3. W  limitach wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, w  roku 2013 

dokonuje się następujących zmian: zwiększa się limit wydatków bieżących o 

kwotę 367.000,-zł i zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę  367.000,-
zł. 

 

§ 17 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„"Podkarpacie stawia na zawodowców" - Projekt systemowy” o którym mowa w 

art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku 
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Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega na zwiększeniu 

zakresu planowanego do wykonania w roku 2014. 

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

ust. 1, o kwotę 6.939.436,-zł (wydatki bieżące). 

3. Zwiększa się limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w  roku 2014 o kwotę 6.939.436,-zł. 
4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  24.295.187,-zł. 
 

§ 18 

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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 

dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu 

planowanego do wykonania w roku 2014. 

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

ust. 1, o kwotę 178.954,-zł (wydatki bieżące). 

3. Zmniejsza się limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w  roku 2014 o kwotę 178.954,-zł. 
 

§ 19 

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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega 
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na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2012 r. oraz zmianie zakresu 

planowanego do wykonania w latach 2013 - 2014. 

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

dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

902.048,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę  902.048,-zł. 
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1 latach 2013 – 2014 w następujący sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 711.786,-zł (w tym: 

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.444.973,-zł i zmniejsza się wydatki 

majątkowe o kwotę 2.156.759,-zł), 

2) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 27.448.384,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 938.753,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

26.509.631,-zł). 

 

§ 20 

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

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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega 

na zmianie zakresu planowanego do wykonania  w latach 2013 – 2015. 

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

ust. 1, o kwotę 11.848.494,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2013 – 2015 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2013 zwiększa się limit wydatków o kwotę 500.000,-zł, 
2) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 9.293.750,-zł, 
3) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.054.744,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  12.348.494,-zł. 
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§ 21 

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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega 

na zmianie zakresu planowanego do wykonania  w latach 2013 – 2016. 

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

ust. 1, o kwotę 160.892,-zł (wydatki bieżące). 

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

którym mowa w ust. 1 w latach 2013 – 2016 w następujący sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 100.000,-zł, 
2) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 580.000,-zł, 
3) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 420.446,-zł, 
4) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę 420.446,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  260.892,-zł. 
 

§ 22 

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

utrzymanie dróg Zimowe utrzymanie dróg” 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 XXVIII/499/12 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa 

Podkarpackiego. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2014. 

2. Przedsięwzięcie otrzymuje nazwę „Zimowe utrzymanie dróg”. 

3. Cel przedsięwzięcia otrzymuje nazwę „Zimowe utrzymanie dróg”.   

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

ust. 1, o kwotę 2.000.000,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2014 o kwotę 2.000.000,-zł. 
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6. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  6.309.548,-zł. 
 

§ 23 

Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych 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 Nr Nr XXVIII/499/12 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego pn. 

„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie” o 

kwotę  256.934,-zł. 
2) stanowiących 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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 

dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i 

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” o kwotę 

402.297,-zł. 
  

§ 24 

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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Województwa Podkarpackiego, ogółem o kwotę 265.997.093,-zł, w 

tym: 

1) obciążających budżet roku 2014 zmniejsza się o kwotę 268.345.818,-zł, 
2) obciążających budżet roku 2015 zwiększa się o kwotę 2.348.725,-zł. 

2. Zmniejsza 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 XXVIII/499/12 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie 
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uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego, 

ogółem o kwotę 414.155,-zł, w tym: 
1) obciążających budżet roku 2014 zwiększa się o kwotę 16.894.562,-zł, 
2) obciążających budżet roku 2015 zmniejsza się o kwotę 17.729.163,-zł, 
3) obciążających budżet roku 2016 zwiększa się o kwotę 420.446,-zł. 

 

§ 25 

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 XXVIII/499/12 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego, 

ogółem o kwotę  315.161.410,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2014 o kwotę 306.577.424,-zł, 
2) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 8.583.986,-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 

XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 

grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego, o kwotę 615.699,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2014 zwiększa się o kwotę 4.770.473,-zł, 
2) obciążających budżet roku 2015 zmniejsza się o kwotę 4.154.774,-zł, 

 

§ 26 

W uchwale Nr XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 

dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ogółem do 

kwoty 7.000.000,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2014  do kwoty  4.000.000,-zł, 
2) obciążających budżet roku 2015  do kwoty  2.000.000,-zł, 
3) obciążających budżet roku 2016  do kwoty  1.000.000,-zł.” 

2) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do przekazania 

uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 do kwoty 7.000.000,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2014 do kwoty 4.000.000,-zł; 
2) obciążających budżet roku 2015 do kwoty 2.000.000,-zł., 
3) obciążających budżet roku 2016 do kwoty 1.000.000,-zł.”. 

 

§ 27 

1. W związku ze zmianami zawartymi w § 1– 23 oraz zmianami w budżecie w 

okresie marzec - kwiecień 2013r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się 

zmiany załączników Nr 1a,  i Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 z dnia 21 grudnia 

2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa 

Podkarpackiego. Załączniki Nr 1a i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i 

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 28 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 29 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


