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UCHWAŁA NR XXXIX/773/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 28 października 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 

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:  

1) przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych pn.: 

a) „Projekt pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z 

terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014” 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych”, 

b) „Rozbudowa dr. woj. Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - 

Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II”, 

c) „Rozbudowa dr. woj. Nr 892 Zagórz - Komańcza i dr. woj. Nr 897 Tylawa - 

Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate Granica Państwa 

odcinek Komańcza – Radoszyce”, 

d) „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. 

Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie”, 
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2) stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane  

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

przed powodzią osiedla Rzochów – budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki 

w km 26+533 – 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław. Zadanie ujęte 

w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa 

zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla”. 

 

§ 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 zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 

na skutek zwiększenia limitu dostępnych środków na finansowanie 

przedsięwzięcia. 

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

ust. 1, o kwotę 943,- zł (wydatki majątkowe). 

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

mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 943,- zł (wydatki majątkowe). 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 943,- 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 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa 



3 
 

Podkarpackiego. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego 

do wykonania z roku 2014 na lata 2013 i 2015 na skutek zmian limitu dostępnych 

środków na finansowanie przedsięwzięcia w poszczególnych latach jego 

realizacji. 

2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1 na „"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 – Etap I". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed 

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

Myscowa oraz Dukla”. 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2013 - 2015 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2013 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.320.000,- zł, 
2) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.660.000,- zł, 
3) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 340.000,- zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.320.000,- zł. 
 

§  4 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „"Odbudowa 

potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta 

potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 

w mieście Rzeszów – Zwięczyca II, oraz w miejscowościach: Racławówka, 

Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie".  Zadanie ujęte w 

ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rzeki Wisłok, w tym budowa 

zbiornika retencyjnego Rudawka Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzią 

miasta Krosno”, 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 zmianie zakresu planowanego do wykonania 

w latach 2013 – 2015 na skutek oszczędności poprzetargowych oraz zmian limitu 
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dostępnych środków na finansowanie przedsięwzięcia w poszczególnych latach 

jego realizacji. 

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

ust. 1, o kwotę 12.574.815,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2013 - 2015 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 4.999.815,- zł, 
2) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 249.000,- zł, 
3) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 7.824.000,- zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 7.575.000,- zł. 
 

§  5 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „"Nowy Breń 

II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń 

w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, 

Ziempniów i Otałęż".  Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed 

zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Dunajca do ujścia 

Wisłoki”, 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 przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 

latach 2013 i 2015 na rok 2014 na skutek zmian limitu dostępnych środków na 

finansowanie przedsięwzięcia w poszczególnych latach jego realizacji. 

2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 na „"Nowy Breń II - 

rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w 

km 2+487- 4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempniów 

i Otałęż Część I: km 2+764 – 4+319, na długości 1,555km w miejscowości 

Ziempniów i Otałęż woj. podkarpackie". Zadanie ujęte w ramach zlewni: 

Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od 

ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki”. 
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3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2013 -  2015 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.390.000,- zł, 
2) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.851.000,- zł, 
3) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 461.000,- zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.390.000,- zł. 
 

§  6 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „"San I Etap I 

- rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 

2+215 - 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, 

woj. podkarpackie". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed 

zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia 

Sanny”, 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 zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2013 - 

2015 na skutek zmian limitu dostępnych środków na finansowanie 

przedsięwzięcia w poszczególnych latach jego realizacji. 

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

ust. 1, o kwotę 681.000,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2013 -  2015 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 6.500.000,- zł, 
2) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.645.000 zł, 
3) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 4.174.000,- zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 5.819.000,- zł. 
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§  7 

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 przeniesieniu przedsięwzięcia 

do grupy przedsięwzięć stanowiących program, projekt lub zadanie inne niż 

wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w związku z 

negatywną oceną wniosku o dofinansowanie ze środków POIiŚ oraz na zmianie 

zakresu planowanego do wykonania w latach 2013 – 2014 i 2016 na skutek na 

skutek zmian limitu dostępnych środków na finansowanie przedsięwzięcia w 

poszczególnych latach jego realizacji. 

2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 na „Zabezpieczenie 

przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta 

rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug – etap I – odcinkowa 

przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki 

Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, 

Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie”. 

3. Zmienia się cel przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 na „Ochrona 

przeciwpowodziowa aglomeracji Rzeszów”. 

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

ust. 1, o kwotę 31.000,- zł (wydatki majątkowe). 

5. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2013 -  2014 i 2016 

w następujący sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.779.125,- zł, 
2) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 32.000,- zł, 
3) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.778.125,- zł. 

6. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 5.250.625,- zł. 
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§  8 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu 

przepływowego) pn. "Kańczuga" na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy 

Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga”, 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 przeniesieniu części zakresu 

planowanego do wykonania z roku 2013 na rok 2015 na skutek  zmian limitów 

dostępnych środków na finansowanie przedsięwzięcia. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2013 i 2015 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.874.605,- zł, 
2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.874.605,- zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.874.605,- zł 
 

§ 9 

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

techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na 

lata 2007 - 2013” 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 2014 na 

skutek zwiększenia limitu dostępnych środków na finansowanie przedsięwzięcia. 

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

ust. 1, o kwotę 331.867,- zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 304.367,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 27.500,-zł). 
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3. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją  przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 945.000,- zł (w tym: wydatki bieżące o 

kwotę 915.000,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 30.000,-zł). 
 

§  10 

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

techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"” 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 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 na rok 

2015. 

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

ust. 1, o kwotę 43.234,- zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 40.245,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 2.989,-zł). 
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją  przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1, w latach 2014 -  2015 w następujący sposób: 

1) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 47.000,- zł (w tym: 
wydatki bieżące o kwotę 32.000,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 15.000,-zł), 

2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 47.000,- zł (w tym: wydatki 

bieżące o kwotę 32.000,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 15.000,-zł). 
 

§  11 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „"Zakup 

pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie 

podkarpackim", RPO WP na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Infrastruktura 

komunikacyjna Schemat E: Infrastruktura kolejowa”, 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 
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wykonanego do końca 2012 r. oraz zmniejszeniu zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2013 – 2014 na skutek oszczędności poprzetargowych. 

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

ust. 1, o kwotę 18.526.699,- zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 97.701,-zł i 

wydatki majątkowe o kwotę 18.428.998,-zł). 
3. Zmniejsza się limit wydatków związanych z realizacją  przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1, w latach 2013 - 2014 w następujący sposób: 

1) w roku 2013 o kwotę 126.000,- zł (wydatki bieżące), 

2) w roku 2014 o kwotę 18.412.998,- zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o 

kwotę 16.000,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 18.428.998,-zł). 
4. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1 o kwotę 18.412.998,- zł (w tym: dla wydatków bieżących 

zwiększa się o kwotę 16.000,-zł, dla wydatków majątkowych zmniejsza się o 

kwotę 18.428.998,-zł). 
 

§  12 

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

dr. woj. Nr  880 Jarosław - Pruchnik”, 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 zwiększeniu zakresu 

planowanego do wykonania w roku 2013 o roboty dodatkowe. 

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

ust. 1, o kwotę 64.000,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2013 o kwotę 64.000,- zł. 
 

§  13 

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

barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz 

połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” 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 
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grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu 

planowanego do wykonania w latach 2013 - 2014 r. o roboty dodatkowe. 

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

ust. 1, o kwotę 2.999.894,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2013 – 2014 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2013 o kwotę 2.999.892,- zł, 
2) w roku 2014 o kwotę 2,- zł. 

 

§  14 

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

drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica 

przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy 

Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i 

urządzeniami budowlanymi”, 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 wynika z oszczędności na zadaniu oraz 

przesunięcia części realizowanego zakresu z roku 2013 na 2014r. 

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

w ust. 1, o kwotę 951.086,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach  2013 – 2014 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 14.807.092,- zł, 
2) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 13.856.006,- zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 13.856.006,- zł. 
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§  15 

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

rowerowe w Polsce Wschodniej”, 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 przeniesieniu części  zakresu 

planowanego do wykonania z roku 2013 na rok 2015 na skutek 

nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2013 i 2015 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się o kwotę 26.495.376,- zł, 
2) w roku 2015 zwiększa się o kwotę 26.495.376,- zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 26.495.376,- zł. 
 

§  16 

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

pomocy technicznej - RPO WP”,  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 2014 - 2015 na skutek dostosowania limitu wydatków do zgłaszanego 

zapotrzebowania na środki pomocy technicznej. 

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

ust. 1, o kwotę 1.648.645,- zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

2.145.686,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 497.041,-zł). 
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją  przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1, w latach 2014 – 2015 w następujący sposób: 
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1) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 7.097.839,- zł (w tym: 
zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.188.840,-zł i zmniejsza się wydatki 

majątkowe o kwotę 91.001,-zł), 
2) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.003.310,- zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 2.597.716,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

405.594,-zł), 
4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1 o kwotę 4.094.529,- zł (w tym: dla wydatków bieżących zwiększa 

się o kwotę 4.591.124,-zł, dla wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 

496.595,-zł). 
 

§  17 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Projekt 1130 

R4 MOG”, 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 przeniesieniu niezrealizowanej części 

zakresu planowanego do wykonania do końca 2012 na rok 2014. 

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

o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 49.824,-zł. 
3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę   49.824,-zł. 
 

§  18 

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

Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna”, 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 zwiększeniu zakresu  

planowanego do wykonania w 2015 r. w związku z otrzymaną informacją o 

zwiększeniu limitu środków na realizacje zadania od Instytucji Zarządzającej  

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

ust. 1, o kwotę 392.000,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 358.000,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 34.000,-zł). 
3. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją  przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1, w roku 2015 o kwotę 392.000,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 

358.000,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 34.000,-zł). 
4. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1 do kwoty 1.522.000,-zł. 
 

§  19 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „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”, 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 przeniesieniu przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć 

stanowiących program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 

pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych oraz na przeniesieniu części zakresu 

planowanego do wykonania w latach 2013 – 2014 na rok 2015 na skutek 

przesunięcia terminu otwarcia ofert w przeprowadzonym postępowaniu 

przetargowym na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz dostosowania 

do limitu dostępnych środków na finansowanie przedsięwzięcia w 

poszczególnych latach jego realizacji. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2013 -  2015 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 500.000,- zł, 
2) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 16.350.000,- zł, 
3) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 16.850.000,- zł. 
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3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 500.000,- zł. 
 

§  20 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „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”, 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 przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania z roku 2013 na lata  

2014 – 2015 na skutek późniejszego niż przewidywany terminu uzyskania 

pozwolenia na realizacje Inwestycji oraz zmian limitu dostępnych środków na 

finansowanie przedsięwzięcia w poszczególnych latach jego realizacji. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2013 -  2015 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 4.035.773,- zł, 
2) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.870.773,- zł, 
3) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę 165.000,- zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 4.035.773,- zł. 
 

§  21 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 

53+800 – 55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy 

Żyraków, województwo 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 
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Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega na zmianie zakresu planowanego 

do wykonania w latach 2013 – 2014 w związku z koniecznością zlecenia 

dodatkowego nadzoru inwestorskiego oraz przesunięcia części zakresu z 2013 r. 

na 2014r. 

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

ust. 1, o kwotę 2.706,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2013 - 2015 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 437.294,- zł, 
2) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 440.000,- zł, 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 440.000,- zł. 
 

§  22 

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

dr. woj. Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - 

Stalowa Wola” 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 związana jest ze zwiększeniem zakresu planowanego 

do wykonania w roku 2013 oraz przesunięciem części zakresu planowanego do 

wykonania z roku 2014 na rok 2013. 

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

ust. 1, o kwotę 26.000,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2013-2014, w następujący 

sposób: 

1) w roku 2013 zwiększa się limit wydatków o kwotę 10.221.444,- zł, 
2) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 10.195.444,- zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę   207.076,- zł. 
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§  23 

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

Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego” 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 związana jest ze zmianą zakresu planowanego do wykonania w latach 

2013 - 2015 na skutek dostosowania limitu wydatków do kwot wynikających z 

przeprowadzonego postępowania przetargowego. 

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

ust. 1, o kwotę 32.745.905,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2013 - 2015, w następujący 

sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 17.972.024,- zł, 
2) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 29.896.585,- zł, 
3) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 20.821.344,- zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę   50.717.929,- zł. 
 

§  24 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „RPO WP na 

lata 2007-2013 - Oś I ÷ 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 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 2013 r. 

oraz przeniesieniem części zakresu planowanego do wykonania z 2014 r. na rok 

2015 celem dostosowania do limitu dostępnych środków na finansowanie 

przedsięwzięcia w poszczególnych latach jego realizacji. 
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2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 5.487.743,- zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

2.252.107,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.739.850,-zł). 
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją  przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1 w latach 2013 - 2015, w następujący sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 5.487.743,- zł (w tym: 

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 347.485,-zł i zmniejsza się wydatki 

majątkowe o kwotę 5.835.228,-zł), 
2) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 11.364.539,- zł (w tym: 

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.904.622,-zł i zmniejsza się wydatki 

majątkowe o kwotę 13.269.161,-zł), 
3) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 11.364.539,-

zł. 
 

§  25 

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 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu 

planowanego do wykonania w latach 2013 – 2015 w oparciu o informację z 

Instytucji Zarządzającej POKL o aktualnych kwotach przedsięwzięcie. 

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

ust. 1, o kwotę 22.028.328,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 21.954.502,-zł i 
wydatki majątkowe o kwotę 73.826,-zł). 

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

mowa w ust. 1, w latach 2013 – 2015 w następujący sposób: 

1) w roku 2013 o kwotę 6.591.369,- zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o 

kwotę 6.594.429,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.060,-zł), 
2) w roku 2014 o kwotę 11.248.439,- zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 

11.171.553,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 76.886,-zł), 
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3) w roku 2015 o kwotę 4.188.520,- zł ( wydatki bieżące). 

 

§  26 

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

Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej” 

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 2012 r. 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 – 2015 na skutek zmiany lokalizacji inwestycji i opóźnień w 

procedurach przetargowych. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2010 – 2015. 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2013 – 2015 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się o kwotę 2.200.000,- zł, 
2) w roku 2014 zwiększa się o kwotę 1.015.025,- zł, 
3) w roku 2015 zwiększa się o kwotę 1.200.000,- zł. 

 

§  27 

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 zmianie zakresu planowanego 

do wykonania w latach 2013 – 2014 na skutek oszczędności poprzetargowych 
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oraz dostosowania zakresu do limitu dostępnych środków na finansowanie 

przedsięwzięcia. 

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

ust. 1, o kwotę 503.441,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2013 - 2014 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 609.651,- zł, 
2) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 106.210,- zł, 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 106.210,- zł. 
 

§  28 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia 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 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 dotyczy zakresu planowanego do 

wykonania w latach 2013- 2015  na skutek  zmian limitu dostępnych środków na 

finansowanie przedsięwzięcia w poszczególnych latach jego realizacji. 

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

ust. 1, o kwotę 123,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2013 - 2015  w następujący 

sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.399.877,- zł, 
2) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 16.630.000,- zł, 
3) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 18.030.000,- zł. 
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4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.400.000,- zł. 
 

§  29 

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

Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki” 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 urealnieniu zakresu 

planowanego do wykonania w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia 

po uzgodnieniu z wykonawcą robót budowlano-montażowych. 

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

następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.130,-zł i zmniejsza 

się wydatki majątkowe o kwotę 3.130,-zł. 
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją  przedsięwzięcia, o którym 

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

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 177.587,-zł, 
2) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 177.587,-zł, (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 3.130,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 174.457,-zł) 
 

§  30 

W uchwale Nr XXXVIII/761/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 

września 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: w § 3 w ust. 1 słowo 

„zmniejszeniem” zastępuje się słowem „zwiększeniem” oraz w § 3 w ust. 2 i 3 słowo 

„Zmniejsza” zastępuje się słowem „Zwiększa”. 

   

§ 31 

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 
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finansowej Województwa Podkarpackiego, ogółem o kwotę 106.413.517,- zł, w 

tym: 

1) obciążających budżet roku 2014 zwiększa się o kwotę 84.357.729,- zł, 
2) obciążających budżet roku 2015 zwiększa się o kwotę 28.796.520,- zł, 
3) obciążających budżet roku 2016 zmniejsza się o kwotę 6.740.732,- 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 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 52.114.562,- zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2014 zmniejsza się o kwotę 11.491.790,- zł, 
2) obciążających budżet roku 2015 zwiększa się o kwotę 55.087.495,- zł, 
3) obciążających budżet roku 2016 zwiększa się o kwotę 8.518.857,- zł. 

 

§ 32 

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 63.614.233,- zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2014 zwiększa się o kwotę 59.376.479,- zł, 
2) obciążających budżet roku 2015 zwiększa się o kwotę 10.978.486,- zł, 
3) obciążających budżet roku 2016 zmniejsza się o kwotę 6.740.732,- 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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 
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grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego, ogółem o kwotę 52.114.562,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2014 zmniejsza się o kwotę 11.491.790,-zł, 
2) obciążających budżet roku 2015 zwiększa się o kwotę 55.087.495,-zł, 
3) obciążających budżet roku 2016 zwiększa się o kwotę 8.518.857,-zł. 

 

§ 33 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1– 29 oraz zmianami w budżecie w okresie 

wrzesień - październik 2013 r. 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 2012 r. 

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. 

 

§ 34 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 35 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


