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UCHWAŁA Nr XLII/746/17  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 25 września 2017 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2017 - 2035. 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), 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.: 

1) 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: 

a) „Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym 

Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, 

b) „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca 

Pio w Przemyślu”, 

c) „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców 

województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego 

Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, 

2) skreśla się przedsięwzięcie pn. „Tworzenie opracowań kartograficznych na 

podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu 

województwa podkarpackiego„. 

 

§ 2 

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 

XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 
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Zmiana polega na zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2017-

2018 oraz na zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 106.235,-zł (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 321.132,-zł 

i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 214.897,-zł). 

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

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

1) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 6.200,-zł, 

2) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 112.435,-zł (w tym: 

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 327.332,-zł i zwiększa się wydatki 

majątkowe o kwotę 214.897,-zł). 

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

którym mowa w ust. 1 o kwotę 112.435,-zł (w tym: zmniejsza się limit 

zobowiązań bieżących o kwotę 327.332,-zł i zwiększa się limit zobowiązań 

majątkowych o kwotę 214.897,-zł). 

 

§ 3 

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

System Informacji Przestrzennej (PSIP)” 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 nakładów poniesionych do końca 2016r., 

przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w roku 2017 na rok 

2018.  

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

1 o kwotę 37.805,-zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 97.107.577,-

zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 97.069.772,-zł). 

3. 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 limit wydatków o kwotę 85.375.459,-zł (w tym: 

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.510.694,-zł i zmniejsza się wydatki 

majątkowe o kwotę 95.886.153,-zł). 
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2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 85.080.549,-zł (w tym: 

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 86.264.168,-zł i zmniejsza się wydatki 

majątkowe o kwotę 1.183.619,-zł). 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 85.080.549,-zł (w tym: zwiększa się limit zobowiązań 

bieżących o kwotę 86.264.168,-zł i zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych 

o kwotę 1.183.619,-zł). 

 

§ 4 

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

System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” 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 nakładów poniesionych do końca 

2016r oraz przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w roku 

2017 na rok 2018.  

2. 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 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 4.866.042,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 5.667.042,-zł  

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 5.667.042,-zł. 

 

§ 5 

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 przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w 

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

2019 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 271.748,-zł (wydatki bieżące). 

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

mowa ust. 1 w latach  2017-2019 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 2.600.000,-

zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 2.600.000,-zł, 

3) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę 271.748,-zł 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 2.328.252-zł (w tym: zmniejsza się limit zobowiązań 

bieżących o kwotę 271.748,-zł i zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o 

kwotę 2.600.000,-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 na 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 248.038,-zł (wydatki bieżące). 

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

którym mowa ust. 1 w latach  2017-2018 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 19.787,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 267.825,-zł. 

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

którym mowa w ust. 1 o kwotę 267.825-zł. 

 

§ 7 

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 
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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 przesunięciu części zakresu planowanego do wykonania w 

latach 2020 i 2023  na rok 2018. 

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

mowa ust. 1 w latach  2018, 2020 i 2023 w następujący sposób: 

1) w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę 6.431.419,-zł (w tym: wydatki 

bieżące o kwotę 5.823.183,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 608.236,-zł), 

2) w roku 2020 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 608.236,-zł, 

3) w roku 2023 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.823.183,-zł. 

 

§ 8 

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 przesunięciu części nakładów planowanych do 

wykonania w roku 2017 w ramach wydatków majątkowych na wydatki bieżące. 

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

w następujący sposób: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.600,-zł i 

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.600,-zł. 

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

mowa ust. 1 w roku 2017 w następujący sposób: zwiększa się wydatki bieżące o 

kwotę 1.600,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.600,-zł. 

 

§ 9 

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

żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat” 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. 
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Zmiana polega na przesunięciu  części zakresu planowanego do wykonania w 

roku 2018 na rok 2017.  

2. 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 101.595,-zł, 

2) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 101.595,-zł. 

 

§ 10 

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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

29 grudnia 2016 r. ogółem o kwotę 90.635.156,-zł z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę 97.066.575,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2020 zmniejsza się o kwotę 608.236,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2023 zmniejsza się o kwotę 5.823.183,-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 11.741.570,-zł, z 

tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę 12.013.318,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 zmniejsza się o kwotę 271.748,-zł. 

 

§ 11 

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. obciążających budżet roku 2018  o kwotę 112.435,-zł. 
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§ 12 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-9 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach sierpień-wrzesień 2017r. wynikającymi z uchwał: Zarządu 

Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

dokonuje się zmiany załączników Nr 1a i 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016r. Załączniki Nr 1a i 2 

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

 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


