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UCHWAŁA NR  LIII/886/18  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 28 maja 2018 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2018 r. poz. 913), 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 

W załączniku Nr 2 do uchwały XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 28 grudnia 2017 r.  

1) dodaje się przedsięwzięcie stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż 

wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn. „Pomoc 

finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania "Wykonanie 

przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w 

Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie"”, 

2) „skreśla się przedsięwzięcie pn. „Rozwój regionalnej szerokopasmowej sieci 

dostępu do Internetu dla regionów Podkarpackiego i Lwowskiego”. 

 

§ 2 

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

siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w 

Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa 

Podkarpackiego” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2018 oraz zwiększeniu 

łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 



2 

 

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

o kwotę 260.189,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 260.189,-zł, 

 

§ 3 

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 XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 

grudnia 2017r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2018 na rok 2019.  

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2018 - 2019 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.411.375,-zł, 

2) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.411.375,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 3.411.375,-zł. 

 

§ 4 

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

odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu 

rzeszowskiego” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2017 roku na 

rok 2018. 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 20.796,-zł. 

 

§ 5 

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

odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu 
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przemyskiego” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2017 roku na 

rok 2018. 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 36.810,-zł. 

 

§ 6 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina"” 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 XLVII/790/17 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2018 na rok 

2019. 

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

którym mowa w ust. 1 w latach 2018 - 2019 w następujący sposób: 

1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 21.004,-zł, 

2) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę 21.004,-zł, 

3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 21.004,-zł. 

 

§ 7 

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

projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji 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 XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 

grudnia 2017r. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 

2017 roku, zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie oraz 

przesunięciu w 2021 roku  części wydatków z majątkowych na bieżące. 
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2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie o którym mowa ust. 

1 o kwotę 117.448,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 27.170,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 90.278,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w roku 2021 w następujący sposób: zwiększa się wydatki bieżące 

o kwotę 15.000,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,-zł. 

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

mowa w ust. 1 w następujący sposób: zwiększa się limit zobowiązań bieżących o 

kwotę 15.000,-zł i zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 15.000,-

zł. 

 

§ 8 

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

projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"” 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 

XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. 

Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2017 roku oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 99.595,-zł (wydatki bieżące). 

 

§ 9 

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

projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo 

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 XLVII/790/17 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na urealnieniu zakresu 

wykonanego do końca 2017 roku oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 92.743,-zł (wydatki bieżące). 
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§ 10 

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

bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz 

- Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica 

Starzeńska” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2017 roku na 

rok 2018, zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2018r. oraz 

zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

o kwotę 22.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 22.099,-zł. 

 

§ 11 

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

Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych” 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 

XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. 

Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 

2018 – 2022 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

o kwotę 3.620.571,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w latach 2018 - 2022 w następujący sposób: 

1) w roku 2018 o kwotę 651.289,-zł, 

2) w roku 2019 o kwotę 356.498,-zł, 

3) w roku 2020 o kwotę 597.261,-zł, 

4) w roku 2021 o kwotę 862.100,-zł, 

5) w roku 2022 o kwotę 1.153.423,-zł. 



6 

 

4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 2.969.282,-zł. 

 

 

§ 12 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia 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 Naturalny Wypas II"” 

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 XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 

grudnia 2017r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

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

do wykonania w 2018r. oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

o kwotę 80.000,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 83.960,-zł. 

 

§ 13 

Doprecyzowuje się nazwę wieloletniego przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 

ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 

2017r. Zadanie pn. „Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku 

Dąbrowica - Sieraków + most na rzece Tanew i most na rzece Borownica” otrzymuje 

nazwę „Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - 

Sieraków + most na rzece Tanew i most na rzece Borowina”. 

 

§ 14 

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 
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Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/117 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

28 grudnia 2017 r. ogółem o kwotę 999.375,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę 2.339.375,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2020 zmniejsza się o kwotę 1.340.000,-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 XLVII/790/17 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2017 r. ogółem o kwotę 

3.340.286,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2019  o kwotę 727.502,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 597.261,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 862.100,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 1.153.423,-zł. 

 

§ 15 

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 XLVII/790/17 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. obciążających budżet ogółem o kwotę 

2.969.282,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2019  o kwotę 356.498,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 597.261,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 862.100,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 1.153.423,-zł. 

 

§ 16 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-13 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach kwiecień - maj 2018r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany 

załączników Nr 1a, 1b i 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku Województwa 
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Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2017 r. Załączniki Nr 1a, 1b i 2 otrzymują 

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

 

 

 

§ 17 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


