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UCHWAŁA NR XL/813/13 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 29 listopada 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 

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

System Informacji Medycznej” "PSIM"”, 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 roku 2013 na rok 2014 w celu dostosowania 

wydatków do sporządzonych harmonogramów realizacji projektów. 

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

ust. 1, o kwotę 11.353,- 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 1.385.389,- zł, 
2) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.374.036,- zł, 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.374.036,- zł. 
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§ 2 

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

stawia na zawodowców" - Projekt systemowy”, 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 wydłużeniu okresu realizacji 

przedsięwzięcia do 2015 r. wraz ze zwiększeniem zakresu jego realizacji. 

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

1, o kwotę 6.580.521,- zł (wydatki bieżące). 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012 – 2015. 

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

którym mowa w ust. 1, w roku 2015 o kwotę 6.580.521,-zł. 
5. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1 o kwotę 6.580.521,- zł. 
 

§  3 

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

Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”, o którym 

mowa w art. 226 ust. 4  pkt 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 aktualizacji planowanych wydatków w celu dostosowania do sporządzanych 

harmonogramów realizacji projektów oraz wydłużenia okresu realizacji 

przedsięwzięcia do 2023 r. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2010 – 2023. 

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

ust. 1, o kwotę 14.152.731,- zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 8.499.533,-zł i 
wydatki majątkowe o kwotę 5.653.198,-zł). 

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

mowa w ust. 1, w latach 2013 – 2023 w następujący sposób: 
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1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 72.623.277,- 
zł, 

2) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 46.626.919,- 
zł, 

3) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 116.057.266,- zł (w tym: 

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.192.930,-zł i zwiększa się wydatki 

majątkowe o kwotę 119.250.196,-zł), 
4) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę 2.062.631,- zł, 
5) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę 1.373.847,- zł, 
6) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę 1.118.759,- zł, 
7) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.691.190,- zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 864.591,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 2.826.599,-
zł), 

8) w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.463.374,- zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 636.775,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 2.826.599,-
zł), 

9) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 250.000,- zł, 
10)w roku 2022 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 250.000,- zł, 
11)w roku 2023 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 250.000,- zł. 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 69.430.347,- zł (w tym: dla wydatków bieżących 

zmniejsza się o kwotę 3.192.930,-zł, dla wydatków majątkowych zwiększa się o 

kwotę 72.623.277,-zł). 
 

§  4 

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 zwiększeniu zakresu 
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przedsięwzięcia planowanego do wykonania w roku 2013 w związku 

pozyskaniem dodatkowych środków na jego realizację.  

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

ust. 1, o kwotę 2.773.773,- zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.772.700,-zł i 

wydatki majątkowe o kwotę 1.073,-zł). 
3. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1, w roku 2013 o kwotę 2.773.773,- zł (w tym: wydatki bieżące o 

kwotę 2.772.700,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.073,-zł). 
 

§  5 

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 polega 

na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2013 r. i 2014r. 

na rok 2015 celem dostosowania do harmonogramu płatności. 

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 6.593.122,- zł, 
2) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 23.638,-zł, 
3) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 6.616.760,-zł. 

 

§  6 

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 

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 zwiększeniu zakresu 

planowanego do wykonania w roku 2014 . 

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

ust. 1, o kwotę 6.612.611,- zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 6.612.611,- zł: 
4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 6.612.611,- zł. 
 

§ 7 

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 7.954.557,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2014 o kwotę 1.374.036,- zł, 
2) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 6.580.521,- zł. 

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa 

w art. 226 ust. 4 pkt 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 69.430.347,- zł, w 

tym: 

1) obciążających budżet roku 2014 zmniejsza się o kwotę 46.626.919,- zł, 
2) obciążających budżet roku 2015 zwiększa się o kwotę 116.057.266,- zł. 

3. 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 6.612.611,- zł, obciążających budżet roku 2014. 
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4. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w 

latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy o kwotę 

1.000.000,- zł, obciążających budżet roku 2014. 

§ 8  

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, o kwotę 6.580.521,- zł, obciążających budżet roku 2015. 

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa 

Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 

roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy, o kwotę 1.000.000,-zł obciążających budżet roku 2014. 

§ 9 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1– 6 oraz zmianami w budżecie w okresie 

październik - listopad 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. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


