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UCHWAŁA Nr  XLVI/769/17  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 27 listopada 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 2017 r. poz. 2096), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 

Zmienia się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa 

Podkarpackiego z lat 2017-2030 na lata 2017-2042.  

 

§ 2 

W załączniku Nr 2 do uchwały XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 

dnia 29 grudnia 2016 r.: 

1) dodaje się przedsięwzięcia: 

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

„Rozwój regionalnej szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu dla regionów 

Podkarpackiego i Lwowskiego”, 

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

pkt 1 i 2  ustawy o finansach publicznych pn.: 

 „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa 

podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i 

krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem 

bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i 

owadopylność - "Podkarpacki Natura9 lny Wypas II"”, 

 „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz 

Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa 

kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - 
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konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych 

OR-KA II, III, IV, VII"”, 

2) skreśla się przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie i realizacja budowy nowego 

odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. 

Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 

"Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III"„. 

 

§ 3 

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

Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego 

przewoźnika lotniczego” 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 

zmniejszeniu nakładów planowanych do wykonania w latach 2017-2021 oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

ust. 1 o kwotę 45.018.000,-zł (wydatki bieżące). 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015 – 2018. 

4. Zmniejsza 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 7.872.000,-zł, 

2) w roku 2018 o kwotę 11.316.000,-zł, 

3) w roku 2019 o kwotę 11.070.000,-zł, 

4) w roku 2020 o kwotę 11.070.000,-zł, 

5) w roku 2021 o kwotę 3.690.000,-zł. 

5. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 37.146.000,-zł. 

 

§ 4 

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

Maryjny (Światło ze Wschodu)” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 
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XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 

2018 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 70.371,-zł (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę  

85.371,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,-zł). 

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

mowa w ust. 1 roku 2018 o kwotę 70.371,-zł (w tym: zmniejsza się wydatki 

bieżące o kwotę 85.371,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,-zł). 

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

którym mowa w ust. 1 o kwotę 70.371,-zł (w tym: zmniejsza się zobowiązania 

bieżące o kwotę 85.371,-zł i zwiększa się zobowiązania majątkowe o kwotę 

15.000,-zł). 

 

§ 5 

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

taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie 

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 w 

roku 2017 na rok 2018. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

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

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 17.158.500,-zł 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 17.158.500,-zł,  

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 17.158.500,-zł. 

 

§ 6 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu 

użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11  w Rzeszowie, obejmującej działkę 
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ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń 

biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca 

parkingowe” 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 nakładów planowanych do wykonania w 2017r. oraz zmniejszeniu 

łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 241.631,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku  2017o kwotę 241.631,-zł. 

 

§ 7 

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 przesunięciu części zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2019 z wydatków bieżących na majątkowe. 

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

dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

110.000,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 110.000,-zł. 

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

mowa w ust. 1 w roku2019 w następujący sposób zmniejsza się wydatki bieżące 

o kwotę 110.000,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 110.000,-zł. 

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

mowa w ust. 1 w następujący sposób: zmniejsza się zobowiązania bieżące o 

kwotę 110.000,-zł i zwiększa się zobowiązania majątkowe o kwotę 110.000,-zł. 

 

§ 8 

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

rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace 

remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni 
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ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w 

Łańcucie (OR-KA II, III, IV, 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 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 lata 

2018-2019 oraz przesunięciu części nakładów z wydatków bieżących na 

majątkowe. 

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

dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

907.195,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 907.195,-zł. 

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

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

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.174.787,-zł (w tym: 

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.277.620,-zł i zwiększa się wydatki 

majątkowe o kwotę 102.833,-zł), 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 431.340,-zł (w tym: 

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 229.274,-zł i zwiększa się wydatki 

majątkowe o kwotę 660.614,-zł),  

3) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę 743.447,-zł (w tym: wydatki 

bieżące o kwotę 599.699,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 143.748,-zł). 

 

§ 9 

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

dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w 

Kolbuszowej” 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 zwiększeniu 

zakresu planowanego do wykonania w 2018 roku oraz zwiększeniu łącznych 

nakładów na przedsięwzięcie.  

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

ust. 1 o kwotę 230.334,-zł (wydatki majątkowe). 
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3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 230.334,-zł, 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 230.334,-zł. 

 

§ 10 

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

dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa 

podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. 

Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” 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 z roku 2017 na rok 

2018 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięciu. 

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

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

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

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

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 615.990,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 615.989,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 615.989,-zł. 

 

§ 11 

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 20.780.529,-zł z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 17.520.566,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 1.919.963,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 1.340.000,-zł. 
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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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r., ogółem o kwotę 19.596.518,-zł z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 6.464.006,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 5.347.632,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 4.094.880,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 3.690.000,-zł. 

 

§ 12 

Zwiększa 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 1.012.400,-zł, z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę 164.437,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę 847.963,-zł. 

§ 13 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-10 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach październik-listopad 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, 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


