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UCHWAŁA NR XXXV/657/ 13 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
 

z dnia 24 czerwca 2013 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 
Podkarpackiego 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596), art. 228 i art. 231 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 
2013, poz. 86) 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala co następuje: 
 

§ 1 

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego dodaje się 

przedsięwzięcia: 

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

a) „Trześniówka III - rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-

13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 

5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów. Zadanie ujęte w 

ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny 

Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny”, 

b) „San II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki 

San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy 

Zaleszany. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w 

zlewni rz. San (bez zlewni Wisłoka I Tanwi) w tym zabezpieczenie przed 

powodzią miasta Przemyśl”, 

2) stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane  

w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn. „Łęg III - 

rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz 

prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5.80 km na terenie gm. Gorzyce i 

Zaleszany. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed 
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zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do 

ujścia Sanny”. 

2. skreśla się przedsięwzięcie pn. „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego 

obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, 

Żyraków, na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie” - w związku ze 

skróceniem okresu realizacji do 2013r. 

 

§ 2 

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

zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie” o którym 

mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w 

załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega 

na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2013 – 2014 na 

skutek oszczędności poprzetargowych. 

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

ust. 1, o kwotę 644.715,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w latach 2013 – 2014 w następujący sposób: 

1) w roku 2013 o kwotę 35.773,-zł, 
2) w roku 2014 o kwotę 608.942,-zł, 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę   608.942,-zł. 
 

§ 3 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „"Wisłoka – 

Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 -6+737 oraz w km 

0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku 

Kiełkowskim o długości 150 m". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed 

powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa 

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

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie 
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uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. 

Zmiana polega na zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach  2013 – 

2014. 

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

1, o kwotę 6.946,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w latach 2013 – 2014 w następujący sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 6.653.054,-zł, 
2) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 6.660.000,-zł, 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę   6.660.000,-zł. 
 

§ 4 

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

przed powodzią aglomeracji Rzeszów” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 

ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 

grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega na urealnieniu zakresu 

wykonanego do końca 2012 r. oraz zmianie zakresu planowanego do wykonania 

w latach 2013 – 2016. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latrach 2008 – 2016. 

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

ust. 1, o kwotę 368.148,-zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w  latach 2013 – 2016 w następujący sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 8.829.145,-zł, 
2) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 8.519.357,-zł, 
3) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 11.207.495,-zł, 
4) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę 6.280.732,-zł. 

5. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  8.968.870.  
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§ 5 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa 

podkarpackiego. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed 

zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia 

Sanny” 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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega 

na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonanego w 2013r. 

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

ust. 1, o kwotę 362.584,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w 2013 r. o kwotę 362.584,-zł. 
 

§ 6 

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

Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Wojew. Podkarpackim, Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów 

i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych” o którym mowa w 

art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku 

Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega na urealnieniu 

zakresu wykonanego do końca 2012 r. oraz zwiększeniu zakresu planowanego 

do wykonania w roku 2013. 

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

ust. 1, o kwotę 83.999,-zł (wydatki bieżące). 

3. Zwiększa się limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, w  2013 r. o kwotę 120.815,-zł. 
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§ 7 

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

Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego 

WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)” 

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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 

dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu 

planowanego do wykonania w 2013 r. w ramach wydatków majątkowych na 

bieżące. 

2. W łącznych nakładach na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się 

następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.284,-zł i 

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 18.284,-zł. 
3. W limitach wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, w roku 2013 

dokonuje się następujących zmian: zwiększa się limit wydatków bieżących o 

kwotę 18.284,-zł i zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 18.284,-zł. 
 

§ 8 

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

Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Os. Niepełn. i Przeciwdz. Ich 

Wykluczeniu Społ. Na lata 2008-2020” 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 XXVIII/499/12 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa 

Podkarpackiego. Zmiana związana jest ze zmniejszeniem zakresu  planowanego 

do wykonania w 2013r. 

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

ust. 1, o kwotę 536.500,-zł finansowane z Budżetu Województwa 

Podkarpackiego (wydatki bieżące). 

3. Zmniejsza się limit wydatków bieżących finansowanych z Budżetu Województwa 

Podkarpackiego na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, w roku 2013 o 

kwotę 536.500,-zł. 
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§ 9 

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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Województwa Podkarpackiego, ogółem o kwotę 57.551.915,-zł, w 

tym: 

1) obciążających budżet roku 2014 o kwotę 24.898.688,-zł, 
2) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 26.372.495,-zł, 
3) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 6.280.732,-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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego, ogółem o kwotę 

29.630.000,-zł w tym: 
1) obciążających budżet roku 2014 o kwotę 21.630.000,-zł, 
2) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 8.000.000,-zł. 

 

§ 10 

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 XXVIII/499/12 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego, 

ogółem o kwotę  57.551.915,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2014 o kwotę 24.898.688,-zł, 
2) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 26.372.495,-zł, 
3) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 6.280.732,-zł. 
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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 

XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 

grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego, ogółem o kwotę 29.630.000,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2014 o kwotę 21.630.000,-zł, 
2) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 8.000.000,-zł. 

 

§ 11 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1 – 8 oraz zmianami w budżecie w okresie 

maj - czerwiec 2013r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany 

załączników Nr 1a,  i Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 z dnia 21 grudnia 2012r. w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. 

Załączniki Nr 1a i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


