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UCHWAŁA Nr III/44/18  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 17 grudnia 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 

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 

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

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania  w 

roku 2018 na lata 2021 i 2022. 

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

mowa w ust. 1 w latach 2018 i 2021 - 2022 w następujący sposób: 

1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.288.266,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 3.259.566,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 28.700,-

zł), 

2) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę 723.400,-zł (w tym: wydatki 

bieżące o kwotę 694.700,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 28.700,-zł),, 

3) w roku 2022 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 2.564.866,-zł. 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 3.288.266,-zł (w tym: limit zobowiązań bieżących o kwotę 

3.259.566,-zł i limit zobowiązań majątkowych o kwotę 28.700,-zł). 
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§ 2 

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

rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w 

Rudnej Małej”, 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 

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 ust. 

1 o kwotę 2.218.876,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę 2.218.876,-zł. 

 

§ 3 

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

budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy 

Czudca”, 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, zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2019 roku oraz 

zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 350.000,-zł (wydatki majątkowe). 

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  128.000,-zł, 

2) w roku 2019 zwiększa się  limit wydatków o kwotę 478.000,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 478.000,-zł. 

 

§ 4 
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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 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  2.673.198,-zł, 

2) w roku 2019 zwiększa się  limit wydatków o kwotę 2.673.198,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 2.673.198,-zł. 

 

§ 5 

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

drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta 

Sanoka a drogą krajową nr 28”, 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 zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2019. 

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

o kwotę 141,-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  24.043.724,-zł, 
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2) w roku 2019 ustala się  limit wydatków w kwocie 24.043.865,-zł. 

5. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 24.043.865,-zł. 

 

§ 6 

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

obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–

Leżajsk”, 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. 

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  40.854.992,-zł, 

2) w roku 2019 ustala się  limit wydatków w kwocie 40.854.992,-zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 40.854.992,-zł. 

 

§ 7 

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 

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  196.178,-zł, 
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2) w roku 2019 zwiększa się  limit wydatków o kwotę 196.178,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 196.178,-zł. 

 

§ 8 

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

drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na 

odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”, 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  5.661.139,-zł, 

2) w roku 2019 ustala się  limit wydatków w kwocie 5.661.139,-zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 5.661.139,-zł. 

 

§ 9 

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

drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą 

krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”, 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: 
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1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę  9.333.557,-zł, 

2) w roku 2019 zwiększa się  limit wydatków o kwotę 9.333.557,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 9.333.557,-zł. 

§ 10 

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

obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - 

Lubaczów- 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 

roku 2018 na rok 2019, zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2019 

roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 1.530.000,-zł (wydatki majątkowe). 

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  17.300.155,-zł, 

2) w roku 2019 zwiększa się  limit wydatków o kwotę 18.830.155,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 18.830.155,-zł. 

 

§ 11 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na 

odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 

Podgórze”, 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. 
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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  2.587.537,-zł, 

2) w roku 2019 ustala się  limit wydatków w kwocie 2.587.537,-zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 2.587.537,-zł. 

 

§ 12 

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 przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 

roku 2018 na rok 2019, zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2019 

roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 600.000,-zł (wydatki majątkowe). 

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  7.121.610,-zł, 

2) w roku 2019 zwiększa się  limit wydatków o kwotę 7.721.610,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 7.721.610,-zł. 

 

§ 13 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk 

od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”, 

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 
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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. 

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  10.199.889,-zł, 

2) w roku 2019 ustala się  limit wydatków w kwocie 10.199.889,-zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 10.199.889,-zł. 

 

§ 14 

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 zwiększeniu części zakresu planowanego 

do wykonania w latach 2018 - 2019 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 4.300.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa 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 zwiększa się limit wydatków o kwotę  1.649.185,-zł, 

2) w roku 2019 zwiększa się  limit wydatków o kwotę 2.650.815,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 2.650.815,-zł. 

 

§ 15 

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

nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. 
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Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece 

Wisłoka”, 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, zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2019 roku oraz 

zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 30.000,-zł (wydatki majątkowe). 

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  5.892.894,-zł, 

2) w roku 2019 zwiększa się  limit wydatków o kwotę 5.922.894,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 5.922.894,-zł. 

 

§ 16 

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

drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Księżomost do DP nr 

1334 R”, 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. 

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  8.035.053,-zł, 

2) w roku 2019 ustala się  limit wydatków w kwocie 8.035.053,-zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 8.035.053,-zł. 
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§ 17 

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

obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”, 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 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  13.376.759,-zł, 

2) w roku 2019 ustala się  limit wydatków w kwocie 13.376.759,-zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 13.376.759,-zł. 

 

§ 18 

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

obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.”, 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 

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: 
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1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę  8.324.314,-zł, 

2) w roku 2019 ustala się  limit wydatków w kwocie 8.324.314,-zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 8.324.314,-zł 

 

§ 19 

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 przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do 

końca roku 2017 na rok 2018 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 226.871,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1, w roku 2018 o kwotę 1.702.000,-zł.  

 

§ 20 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowych”, 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 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  2.808.049,-zł, 

2) w roku 2019 zwiększa się  limit wydatków o kwotę 2.808.049,-zł. 
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3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 2.808.049,-zł 

§ 21 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, 

realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”, 

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 2020 roku oraz  przeniesieniu na ten rok części zakresu planowanego do 

wykonania w latach 2018 – 2019. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2020. 

3. 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  545.000,-zł, 

2) w roku 2019 zmniejsza się  limit wydatków o kwotę 610.000,-zł, 

3) w roku 2020 ustala się  limit wydatków w kwocie 1.155.000,-zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 1.777.773,-zł 

 

§ 22 

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 XLVII/790/17 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu 

realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku oraz przeniesieniu 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 2017 – 2019. 
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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  595.444,-zł, 

2) w roku 2019 ustala się  limit wydatków w kwocie 595.444,-zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 595.444,-zł. 

 

§ 23 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Domy z 

"kulturą" w Arboretum Bolestraszyce”, 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 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 9.060,-

zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.060,-zł. 

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

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

bieżących o kwotę 9.060,-zł i zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 

9.060,- zł. 

 

§ 24 

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 2018 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 i 2020 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę  1.670.082,-zł, 

2) w roku 2020 zwiększa się  limit wydatków o kwotę 1.670.082,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.670.082,-zł. 

 

§ 25 

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. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 

roku 2018 na rok 2020. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

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

sposób: 

1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę  2.500.000,-zł, 

2) w roku 2020 zwiększa się  limit wydatków o kwotę 2.500.000,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 2.500.000,-zł. 

 

§ 26 

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 XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

28 grudnia 2017 r. o kwotę 164.178.221,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2019  zwiększa się o kwotę 160.889.955,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę 723.400,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę 2.564.866,-zł, 
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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 

9.351.348, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2019  zwiększa się o kwotę 4.026.266,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę 5.325.082,-zł. 

 

§ 27 

1. 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 

roku 2019  o kwotę 160.889.955,-zł. 

2. 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 roku 2019 o kwotę 2.808.049,-zł.  

 

§ 28 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-25 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach październik - grudzień 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 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. 
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§ 29 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 30 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


