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UCHWAŁA Nr XXXVI/616/17  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 24 kwietnia 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) Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-

komunikacyjne”, 

b) “Czas na Technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment”, 

c) „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz 

eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji 

informatycznych i przyrodniczych”, 

d) „W sercu Karpat - granica, która łączy”, 

e) „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim”, 

f) „Szlak Kultury Wołoskiej”, 

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

1 i 2  ustawy o finansach publicznych pn.: 

a) „Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat”, 

b) „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej 

poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych 

przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku 

Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”, 

c) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

886 Domaradz-Brzozów-Sanok w miejscowości Stara Wieś”. 
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§ 2 

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 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, zwiększeniu zakresu 

planowanego do wykonania w roku 2017 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 1.200.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 1.430.062,-zł. 

 

§ 3 

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

rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w 

Rudnej Małej” 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.  

2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 1.956.973,-zł. 

 

§ 4 

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

DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. 

Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)” 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 zwiększeniu zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2017 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 
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2.  Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 300.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 300.000,-zł. 

 

§ 5 

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

drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na 

odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)” 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 urealnieniu zakresu 

wykonanego do końca 2016r., zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania 

w roku 2017 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 340.005,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 263.005,-zł. 

 

§ 6 

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 

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

Zmiana polega urealnieniu zakresu poniesionego do końca 2016r., zwiększeniu 

zakresu planowanego do wykonania w 2017r. oraz zmniejszeniu łącznych 

nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 71.376,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 32.510,-zł. 
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§ 7 

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 

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

Zmiana polega na urealnieniu zakresu poniesionego do końca roku 2016, 

zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2017 oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 47.576,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 32.510,-zł. 

 

§ 8 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, 

realizowanych przez powiaty na terenie 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 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 majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 87.773,-zł. 

 

§ 9 

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 

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

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 

roku 2017 na rok 2018.  
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2. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa ust. 1 w latach 2017 – 2018 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się wydatki o kwotę 6.771.436,-zł  (w tym: wydatki 

bieżące o kwotę 170.342,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 6.601.094,-zł), 

2) w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę 6.771.436,-zł (w tym: wydatki 

bieżące o kwotę 170.342,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 6.601.094,-zł). 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 6.771.436,-zł (w tym: limit zobowiązań bieżących o kwotę 

170.342,-zł i limit zobowiązań majątkowych o kwotę 6.601.094,-zł). 

 

§ 10 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego 

w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego 

regionu” 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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 

grudnia 2016 r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia 

do roku 2020, przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w latach 

2017 – 2019 na rok 2020.  

2. Zmienia się  

3.  realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie 

realizowane w latach 2018 – 2020. 

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

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

1) w roku 2017 zmniejsza się wydatki o kwotę 247.500,-zł (w tym: wydatki 

bieżące o kwotę 217.500,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 30.000,-zł), 

2) w roku 2018 zmniejsza się wydatki o kwotę 363.316,-zł (w tym: zwiększa się 

wydatki bieżące o kwotę 217.500,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o 

kwotę 580.816,-zł), 

3) w roku 2019 zmniejsza się wydatki o kwotę 713.525,-zł (w tym: wydatki 

bieżące o kwotę 145.559,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 567.966,-zł), 

4) w roku 2020 ustala się wydatki w kwocie 1.324.341,-zł (w tym: wydatki 

bieżące w kwocie 145.559,-zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.178.782,-zł). 
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§ 11 

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 

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

Zmiana polega na urealnieniu zakresu poniesionego do końca 2016r., 

zmniejszeniu  zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 – 2018 oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 12.872.621,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

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

sposób: 

1) w roku 2017 o kwotę 4.796.662,-zł, 

2) w roku 2018 o kwotę 8.035.396,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 8.035.396,-zł. 

 

§ 12 

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 

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

Zmiana polega na urealnieniu zakresu poniesionego do końca 2016r., zmianie 

zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 -2018 oraz zwiększeniu 

łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 3.488,-zł (wydatki majątkowe). 
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3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

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

sposób: 

1) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 5.961,-zł, 

2) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 960,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 959,-zł. 

 

§ 13 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „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” 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 rozszerzeniu zakresu nakładów rozliczonych w ramach 

przedsięwzięcia do końca 2016r., zmianie zakresu planowanego do wykonania w 

latach 2017 - 2019 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 3.180.725,-zł (wydatki majątkowe). 

3. 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 3.322.655,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.842.080,-zł, 

3) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2.000.000,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 157.920,-zł. 

 

§ 14 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „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 
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gm. Przecław, woj. Podkarpackie” 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 w  

roku 2018 na rok 2017, zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2017 

oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 5.504.830,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

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

sposób: 

1) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 9.760.791,-zł, 

2) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 4.255.961,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 4.255.961,-zł. 

 

§ 15 

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

zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w 2017r. oraz zmniejszeniu 

łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 20.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 20.000,-zł. 

 

§ 16 

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 
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w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2  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  

2. u realizacji przedsięwzięcia do roku 2020, ograniczeniu zakresu nakładów 

rozliczonych w ramach przedsięwzięcia do końca 2016r. oraz ich urealnienia, 

zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 i 2019, ustaleniu 

wydatków w roku 2020 i zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięciu.  

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2002 – 2020. 

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017, 2019-2020 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się wydatki o kwotę 330.709,-zł, 

2) w roku 2019 zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000,-zł, 

3) w roku 2020 ustala się wydatki w kwocie 2.000.000,-zł 

5. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 3.000.000,-zł. 

 

§ 17 

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 

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

Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2016r. oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 9,-zł (wydatki majątkowe). 
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§ 18 

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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa 

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

nakładów poniesionych do końca 2016r., zwiększeniu zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2017 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 19.742,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 25.000,-zł. 

 

§ 19 

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 

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

Zmiana polega na zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2018 – 

2022 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 24.361.878,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.172.000,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 22.189.878,-zł). 

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

mowa ust. 1 w latach 2018 – 2022 w następujący sposób: 

1) w roku 2018 zmniejsza się wydatki o kwotę 15.833.304,-zł (w tym: wydatki 

bieżące o kwotę 434.400,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 15.398.904,-zł), 

2) w roku 2019 zwiększa się wydatki o kwotę 9.876.680,-zł (w tym: zmniejsza 

się wydatki bieżące o kwotę 434.400,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o 

kwotę 10.311.080,-zł), 
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3) w roku 2020 zwiększa się wydatki o kwotę 3.382.853,-zł (w tym: zmniejsza 

się wydatki bieżące o kwotę 434.400,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o 

kwotę 3.817.253,-zł), 

4) w roku 2021 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.875.427,-zł (w tym: wydatki 

bieżące o kwotę 434.400,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 10.441.027,-zł), 

5) w roku 2022 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.912.680,-zł (w tym: wydatki 

bieżące o kwotę 434.400,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 10.478.280,-zł), 

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

którym mowa w ust. 1 o kwotę 24.361.878,-zł (w tym: limit zobowiązań bieżących 

o kwotę 2.172.000,-zł i limit zobowiązań majątkowych o kwotę 22.189.878,-zł). 

 

§ 20 

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 innym niż rewitalizacyjny” 

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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 

grudnia 2016 r. Zmiana polega na urealnieniu nakładów poniesionych do końca 

2016r., 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 42.828.493,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

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

sposób: 

1) w roku 2017 zwiększa się wydatki o kwotę 13.267.922,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę 27.201.500,-zł, 

3) w roku 2019 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.859.211,-zł, 

4) w roku 2020 ustala się wydatki w kwocie 7.021.766,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 32.364.055,-zł. 
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§ 21 

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 uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 

grudnia 2016 r. Zmiana polega zmniejszeniu zakresu planowanego do 

wykonania w latach 2017 – 2018 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 1.150.108,-zł (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

1.786.588,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 636.480,-zł). 

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

mowa ust. 1 w latach 2017 – 2018 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 o kwotę 1.141.216,-zł (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o 

kwotę 1.777.696,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 636.480,-zł), 

2) w roku 2018 o kwotę 8.892,-zł (wydatki bieżące), 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 8.892,-zł. 

 

§ 22 

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 

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 lata 2017, 2020 i 2023.  

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

mowa ust. 1 w latach 2017, 2020 i 2023 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 o kwotę 150.000,-zł (wydatki bieżące), 

2) w roku 2020 o kwotę 428.450,-zł (wydatki majątkowe), 

3) w roku 2023 o kwotę 6.078.144,-zł (wydatki bieżące). 
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3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1 o kwotę 6.506.594,-zł (w tym: limit zobowiązań bieżących o kwotę 

6.078.144,-zł i limit zobowiązań majątkowych o kwotę 428.450,-zł). 

 

§ 23 

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. ogółem o kwotę 4.149.737,-zł z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę 8.656.331,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 zmniejsza się o kwotę 2.000.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę 428.450,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę 6.078.144,-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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r., ogółem o kwotę 18.764.721,-zł, z 

tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę 20.130.740,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę 10.017.469,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę 10.404.619,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2021 zmniejsza się o kwotę 10.875.427,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2022 zmniejsza się o kwotę 10.912.680,-zł. 

 

§ 24 

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 

11.078.066,-zł, z tego: 
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1) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 9.078.066,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 2.000.000,-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 3.991.108,-zł, z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 1.991.108,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 2.000.000,-zł. 

 

§ 25 

W uchwale 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 w § 6 w zdaniu wstępnym skreśla się słowa: 

 „obciążających budżet roku 2018”. 

 

§ 26 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-22 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach marzec - kwiecień 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. 

 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 28 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


