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UCHWAŁA NR XLVII/ 790 /  17 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 28 grudnia 2017r. 

 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2018 - 2042 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 230 ust. 6 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 2015 r. poz. 92 ). 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego wraz 

z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2042, w brzmieniu stanowiącym załącznik  

Nr 1a do niniejszej uchwały. Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 – 2042 otrzymują 

brzmienie jak załącznik Nr 1b do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4  ustawy o finansach 

publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Upoważnia się Zarząd 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 zawieranych na czas nieokreślony 

w zakresie: 

1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków 

do takiej sieci, 

2) dostawy gazu z sieci gazowej, 
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3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 

4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe, 

5) świadczenie pracy w ramach umów o pracę, 

6) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego, 

7) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej jednostki. 

 

§ 4 

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 zawieranych na czas 

nieokreślony w zakresie: 

1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków 

do takiej sieci, 

2) dostawy gazu z sieci gazowej, 

3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 

4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe, 

5) świadczenie pracy w ramach umów o pracę, 

6) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego, 

7) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej jednostki. 

 

§ 5 

1. Upoważnia się Zarząd 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 niniejszej 

uchwały, ogółem do kwoty 750.681.370,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2019 do kwoty 352.844.378,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2020 do kwoty 265.164.963,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2021 do kwoty 71.680.438,-zł, 

4)  obciążających budżet roku 2022 do kwoty 34.529.294,-zł, 

5)  obciążających budżet roku 2023 do kwoty 26.462.297,-zł. 

2. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane  
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w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych  

w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 350.712.737,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2019 do kwoty 121.653.331,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2020 do kwoty 73.785.266,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2021 do kwoty 38.433.446,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2022 do kwoty 38.994.216,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2023 do kwoty 24.347.147,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2024 do kwoty 22.252.758,-zł, 

7) obciążających budżet roku 2025 do kwoty 21.719.656,-zł, 

8) obciążających budżet roku 2026 do kwoty 4.782.250,-zł, 

9) obciążających budżet roku 2027 do kwoty 2.161.334,-zł, 

10) obciążających budżet roku 2028 do kwoty 1.240.000,-zł, 

11) obciążających budżet roku 2029 do kwoty 1.240.000,-zł 

12) obciążających budżet roku 2030 do kwoty 103.333,-zł. 

3. Upoważnia się Zarząd 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 12.000.000,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2019  do kwoty  6.500.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2020  do kwoty  3.500.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2021  do kwoty  2.000.000,-zł. 

 

§ 6 

1. Upoważnia się Zarząd 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  niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 194.623.354,-zł, w tym:  

1) obciążających budżet roku 2019 do kwoty  192.556.998,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2020 do kwoty  2.066.356,-zł. 

2. Upoważnia się Zarząd 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,  
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określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, do kwoty 122.207.522,-zł w 

tym: 

1) obciążających budżet roku 2019 do kwoty 53.145.283,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2020 do kwoty 41.485.527,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2021 do kwoty 13.017.902,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2022 do kwoty 14.558.810,-zł. 

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 

12.000.000,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2019 do kwoty 6.500.000,-zł; 

2) obciążających budżet roku 2020 do kwoty 3.500.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2021 do kwoty 2.000.000,-zł 

 

§ 7 

Traci moc uchwała Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2030, wraz z jej 

późniejszymi zmianami. 

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2018 r. 

 

 

 

 


