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UCHWAŁA Nr XXXIV/598//17  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2017 - 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 2016 r. poz. 1870 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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 

dnia 29 grudnia 2016 r. dodaje się przedsięwzięcia: 

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

a) „CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”, 

b) “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica 

Państwa”, 

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

1 i 2  ustawy o finansach publicznych pn.: 

a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 

do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu 

drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 

budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz”, 

b) „Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z 

budową parkingów na działce nr 68 obr. 207, oraz budową parkingu na części 

działki 67 obr. 207”. 

 

§ 2 

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 
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finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania 

do końca roku 2016  na rok  2017 . 

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

o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 1.375.177,-zł. 

 

§ 3 

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

Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” o którym mowa w art. 226 ust. 4 

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

Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do 

końca roku 2016  na rok 2017 oraz przeniesieniu części wydatków z bieżących na 

majątkowe w latach 2018 – 2022. 

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

w następujący sposób:  zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 500.000,-zł i 

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.000,-zł. 

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

mowa ust. 1 w latach 2017 – 2022 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 58.633,-zł, 

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

się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,-zł, 

3) w roku 2019 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.000,-zł i zwiększa 

się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,-zł, 

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

się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,-zł, 

5) w roku 2021 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000,-zł i zwiększa się 

wydatki majątkowe o kwotę 50.000,-zł, 

6) w roku 2022 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000,-zł i zwiększa się 

wydatki majątkowe o kwotę 50.000,-zł. 

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

mowa w ust. 1 (w tym: zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 

500.000,-zł i zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 500.000,-zł). 
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§ 4 

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 XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na 

wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 oraz przeniesieniu 

części zakresu planowanego do wykonania do końca roku 2016  na lata 2018 i 

2021. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2021. 

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

mowa ust. 1 w latach  2018 i 2021 w następujący sposób: 

1) w roku 2018 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 51.263,-zł, 

2) w roku 2021 ustala wydatki bieżące w kwocie 340.243,-zł. 

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

mowa w ust. 1 (w tym: limit zobowiązań bieżących o kwotę 340.243,-zł i limit 

zobowiązań majątkowych o kwotę 51.263,-zł). 

 

§ 5 

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 Nr XXX/539/16  Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2016 r. pn.: 

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

2020” o kwotę 3.136,-zł (wydatki bieżące), 

b) „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do 

węzła DK 9 w Rudnej Małej” o kwotę 20.897.311,-zł (wydatki majątkowe), 

c) „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” o kwotę 307.617,-zł 

(wydatki bieżące), 

d) „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 
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„Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna” o kwotę 13.785.862,-zł (wydatki 

majątkowe), 

e) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–

Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów” 

o kwotę 11.126.013,-zł (wydatki majątkowe), 

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

nr 875 Mielec–Leżajsk” o kwotę 155.680,-zł (wydatki majątkowe), 

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

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

(Gwizdaj)” o kwotę 173.135,-zł (wydatki majątkowe), 

h) „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec” o kwotę 

9.657.758,-zł (wydatki majątkowe), 

i) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc 

do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” o kwotę 8.634.825,-zł 

(wydatki majątkowe), 

j) „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 

Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa” o kwotę 13.456.690,-zł (wydatki 

majątkowe), 

k) „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na 

terenie Województwa Podkarpackiego” o kwotę 32.964.000,-zł (wydatki 

majątkowe), 

l) „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 kwotę 3.690,-zł (wydatki majątkowe), 

m) „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 kwotę 1.901.771,-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 
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uchwały XXX/539/16  Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 29 grudnia 2016 r. pn.: 

a) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych” o kwotę 34.545,-zł (wydatki bieżące), 

b) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POliŚ” o kwotę 80.000,-zł (wydatki 

bieżące), 

c) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 – 2020” o kwotę 4.735.500,-

zł (wydatki bieżące), 

d) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych 

przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej” o kwotę 

200.044.518,-zł (wydatki bieżące), 

e) „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi 

ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa 

Podkarpackiego” o kwotę 1.540.000,-zł (wydatki majątkowe), 

f) ”Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa 

podkarpackiego” o kwotę 1.063.533,-zł (wydatki majątkowe), 

g) „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej 

"PSIM"” o kwotę 3.000,-zł (wydatki bieżące), 

h) „Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo – 

Kongresowe” o kwotę 31.715.550,-zł (wydatki bieżące). 

 

§ 6 

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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

29 grudnia 2016 r. obciążających budżet roku 2018 o kwotę 81.703.327,-zł z 

tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę 98.092.628,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę 16.017.058,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę 20.000,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę 352.243,-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, 
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określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r., ogółem o kwotę 207.346.653,-zł, z 

tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 46.516.968,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 60.975.466,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 79.032.624,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 4.728.545,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 4.017.450,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 3.568.500,-zł, 

7) obciążających budżet roku 2024 o kwotę 3.138.000,-zł, 

8) obciążających budżet roku 2025 o kwotę 2.769.000,-zł, 

9) obciążających budżet roku 2026 o kwotę 1.345.500,-zł, 

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

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

 

§ 7 

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 XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. ogółem o kwotę 

49.099.216,-zł, z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę 65.181.274,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę 16.082.058,-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 

XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r., 

ogółem o kwotę 1.396.467,-zł, z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę 1.559.258,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 zmniejsza się o kwotę 162.791,-zł. 
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§ 8 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-5 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach luty - marzec 2017r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany 

załączników Nr 1a, 1b i 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016r. Załączniki Nr 1a, 1b i 2 otrzymują 

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

 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


