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UCHWAŁA Nr  LXII/977/18  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 29 października 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 z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 Nr XLVII/790/17 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r.  

1) dodaje się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o 

finansach publicznych pn.: 

 „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków 

Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, 

Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”, 

 „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków 

Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, 

Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki”, 

2) skreśla się przedsięwzięcie pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z 

przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum 

Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i 

udostępniania zbiorów”. 

 

§ 2 

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

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania  w 

roku 2023 na lata 2019 i 2020. 

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

mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2020 i 2023 w następujący sposób: 

1) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę 4.084.579,-zł (w tym: 

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.147.520,-zł i zmniejsza się wydatki 

majątkowe o kwotę 62.941,-zł), 

2) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 62.941,-zł, 

3) w roku 2023 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę 4.147.520,-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 

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

Zmiana polega na przesunięciu części zakresu planowanego do wykonania w 

latach 2018 -2019 na lata 2020 – 2021 oraz na zmniejszeniu łącznych nakładów 

na przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 519.718,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 493.466,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 26.252,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w latach 2018 – 2021 w następujący sposób: 

1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 14.781.573,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 13.509.263,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

1.272.310,-zł), 

2) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 21.627.081,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 7.056.532,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

14.570.549,-zł), 

3) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 11.898.318,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 4.691.200,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

7.207.118,-zł), 
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4) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę 23.990.618,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 15.381.129,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

8.609.489,-zł), 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 14.261.855,-zł (w tym: limit zobowiązań bieżących o 

kwotę 13.015.797,-zł i limit zobowiązań majątkowych o kwotę 1.246.058,-zł). 

 

§ 4 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–

Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 

w m. Sieniawa do łącznika drogi  wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w 

miejscowości Gorliczyna”, 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 wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku, 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2018 na rok 

2019 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2019. 

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

1 o kwotę 31.345,-zł (wydatki majątkowe). 

4. 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  9.885.872,-zł, 

2) w roku 2019 ustala się  limit wydatków w kwocie 9.854.527,-zł. 

5. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 9.854.527,-zł. 

 

§ 5 

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

obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–

Grabownica Starzeńska”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o 
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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  6.614.008,-zł, 

2) w roku 2019 zwiększa się  limit wydatków o kwotę 6.614.008,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 6.614.008,-zł. 

 

§ 6 

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

drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na 

odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. 

Kraszewskiego w Łańcucie”, 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 wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku 

oraz przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2018 na 

rok 2019. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2019. 

3. 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  9.119.672,-zł, 

2) w roku 2019 ustala się  limit wydatków w kwocie 9.119.672,-zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 9.119.672,-zł. 
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§ 7 

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

obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”, 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  13.154.091,-zł, 

2) w roku 2019 zwiększa się  limit wydatków o kwotę 13.154.091,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 13.154.091,-zł. 

 

§ 8 

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

/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”,  

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 

wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku i ustaleniu limitu 

wydatków w tym roku, zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2018, przeniesieniu 

części zakresu planowanego do wykonania w latach 2019-2020  na rok 2021 oraz 

zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2021. 

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

o kwotę 18.221.150,-zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2018 - 2021 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę  204.000,-zł, 

2) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę  3.362.000,-zł 
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3) w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o kwotę  3.686.000,-zł 

4) w roku 2021 ustala się  limit wydatków w kwocie 25.473.150,-zł. 

5. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 18.425.150,-zł. 

 

§ 9 

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

/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865  Jarosław - Bełżec na odcinku od m. 

Zapałów do m. Oleszyce” 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 wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku 

oraz przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w latach 2018 -

2020 na rok 2021. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018 – 2021. 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2018 - 2021 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę  255.000,-zł, 

2) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę  8.103.000,-zł 

3) w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o kwotę  7.825.000,-zł 

4) w roku 2021 ustala się  limit wydatków w kwocie 16.183.000,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 255.000,-zł. 

 

§ 10 

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

drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa” 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 latach 2018-2019 na rok 2020. 
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2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2018 - 2020 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę  6.122.773,-zł, 

2) w roku 2019 zmniejsza się  limit wydatków o kwotę 2.616.423,-zł, 

3) w roku 2020 zwiększa się  limit wydatków o kwotę 8.739.196,-zł 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 6.122.773,-zł. 

 

§ 11 

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

Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”, 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 wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia 

do 2019 roku oraz przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 

roku 2018 na rok 2019. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015 – 2019. 

3. 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  5.617.251,-zł, 

2) w roku 2019 ustala się limit wydatków w kwocie 5.617.251,-zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 5.617.251,-zł. 

 

§ 12 

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 

XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. 
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Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 

roku 2019 na rok 2020. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

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

sposób: 

1) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę  19.191.321,-zł, 

2) w roku 2020 zwiększa się  limit wydatków o kwotę 19.191.321,-zł. 

 

§ 13 

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 XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 

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

wykonania w roku 2020 na rok 2019. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

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

sposób: 

1) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę  11.435.557,-zł, 

2) w roku 2020 zmniejsza się  limit wydatków o kwotę 11.435.557,-zł. 

 

§ 14 

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 

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

o kwotę 56.675,-zł (wydatki bieżące). 
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3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę  56.675,-zł. 

 

§ 15 

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 

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

Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku, 

ustaleniu zakresu planowanego do wykonania w tym roku oraz zwiększeniu 

łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013 – 2019. 

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

o kwotę 150.000,-zł (wydatki bieżące). 

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

którym mowa w ust. 1 w roku 2019 w kwocie 150.000,-zł. 

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

którym mowa w ust. 1 w kwocie 150.000,-zł. 

 

§ 16 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „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)” 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 na rok 

2019 oraz przeniesieniu części nakładów w latach 2018-2019 z wydatków 

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

dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

3.987.961,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.987.961,-zł. 

3. Zmienia się limit wydatków 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 bieżących o kwotę 2.865.480,-zł i 

zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 2.865.480,- zł, 

2) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę 69.559,-zł (w tym: zmniejsza 

się wydatki bieżące o kwotę 1.102.718,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o 

kwotę 1.172.277,- zł), 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 69.559,-zł (w tym: zmniejsza się limit zobowiązań 

bieżących o kwotę 1.102.718,-zł i zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o 

kwotę 1.172.277,- zł). 

 

§ 17 

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 

przeniesieniu części zakresu w 2018r. z wydatków majątkowych na bieżące. 

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

dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

10.640,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.640,-zł. 

3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia,  

o którym mowa ust. 1, w roku 2018 w następujący sposób: zwiększa się limit 

wydatków bieżących o kwotę 10.640,-zł i zmniejsza się limit wydatków 

majątkowych o kwotę 10.640,- zł. 

 

§ 18 

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa 
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w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku 

Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

28 grudnia 2017 r. o kwotę 88.482.601,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2019  zwiększa się o kwotę 13.699.324,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę 11.653.655,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę 67.277.142,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2023 zmniejsza się o kwotę 4.147.520,-zł, 

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 XLVII/790/17 Sejmiku 

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

280.441,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2019  zmniejsza się o kwotę 8.036.205,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę 7.755.764,-zł. 

 

§ 19 

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 XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 

grudnia 2017 r. obciążających budżet ogółem o kwotę 68.603.495,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2019  zwiększa się o kwotę 25.624.575,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2020 zmniejsza się o kwotę 307.604,-zł. 

3) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę 43.286.524,-zł. 

 

§ 20 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-17 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach wrzesień - październik 2018r. wynikającymi z uchwał: Zarządu 

Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

dokonuje się zmiany załączników Nr 1a i 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2017 r. Załączniki Nr 1a i 2 

otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i 2  do niniejszej uchwały. 
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§ 21 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 22 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


