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UCHWAŁA Nr  XXXIII/575/17  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2017 - 2030. 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 j.t.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 
oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 
92 ). 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W załączniku Nr 2 do uchwały XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 

dnia 29 grudnia 2016 r. dodaje się przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  

pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn. „50+angielski”. 

 

§ 2 

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

Pomocy Technicznej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg 

V-A Polska Słowacja 2014-2020” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do 

końca roku 2016  na rok 2017. 

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

wspólnego rozwoju”. 

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

o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 21.015,-zł. 

 

§ 3 

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

sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” o którym mowa w 

art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku 
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Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 

grudnia 2016 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania do końca roku 2016  na rok 2017. 

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

o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 196.523,-zł. 

 

§ 4 

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

na start” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, 

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na przeniesieniu części 

zakresu planowanego do wykonania do końca roku 2016  na rok 2017. 

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

o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 782.086,-zł. 

 

§ 5 

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

adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. 

Naruszewicza 11  w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w 

obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, 

archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 

wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe” o którym mowa 

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

Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 

grudnia 2016 r. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 

2016 roku, przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 

2016 na rok 2017 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 725.010,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 501.157,-zł. 
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§ 6 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 

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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 

dnia 29 grudnia 2016r. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do 

końca 2016 roku, zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 – 

2020 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 19.369,-zł (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 802.735,-zł i 

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 783.366,-zł). 

3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia,  

o którym mowa ust. 1 w latach 2017 -  2020 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się wydatki o kwotę 59.441,-zł (w tym: zmniejsza się 

wydatki bieżące o kwotę 91.860,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o 

kwotę 32.419,-zł), 

2) w roku 2018 zmniejsza się wydatki o kwotę 870.316,-zł (w tym: zmniejsza się 

wydatki bieżące o kwotę 1.260.316,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o 

kwotę 390.000,-zł), 

3) w roku 2019 zmniejsza się wydatki o kwotę 13.728.098,-zł (w tym: zmniejsza 

się wydatki bieżące o kwotę 14.264.776,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe 

o kwotę 536.678,-zł), 

4) w roku 2020 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.209.524,-zł, 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 3.611.110,-zł (w tym: zobowiązań bieżących o kwotę 

2.684.432,-zł i zobowiązań majątkowych o kwotę 926.678,-zł). 

 

§ 7 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej - PKA” 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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa 
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Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2016r. Zmiana polega na 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca roku 2016  na 

rok 2017. 

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

o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 89.854,-zł. 

 

§ 8 

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 XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na 

zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2017-2018 r. oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 2.919.674,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017- 2018 w następujący 

sposób:  

1) w roku 2017 o kwotę 2.394.840,-zł, 

2) w roku 2018 o kwotę 524.834,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 524.834,-zł. 

 

§ 9 

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 XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2018 r. oraz 

zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 2.919.674,-zł (wydatki majątkowe). 
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3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2018 o kwotę 2.919.674,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 2.919.674,-zł. 

 

§ 10 

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

utrzymanie dróg” 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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2016r. Zmiana polega na 

wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2020 r., ustaleniu zakresu 

planowanego do wykonania w latach 2018-2020 oraz zwiększeniu łącznych 

nakładów na przedsięwzięcie.  

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2010 – 2020. 

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

1 o kwotę 27.000.000,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa ust. 1 w latach 2018 -   2020 w następujący sposób: 

1) w roku 2018 ustala się wydatki w kwocie 9.000.000,-zł, 

2) w roku 2019 ustala się wydatki w kwocie 9.000.000,-zł, 

3) w roku 2020 ustala się wydatki w kwocie 9.000.000,-zł. 

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

którym mowa w ust. 1 w kwocie 27.000.000,-zł. 

 

§ 11 

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

cząstkowe nawierzchni” 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 XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2016r. Zmiana 

polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2020 r., ustaleniu 
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zakresu planowanego do wykonania w latach 2018-2020 oraz zwiększeniu 

łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013 – 2020. 

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

1 o kwotę 9.000.000,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa ust. 1 w latach 2018 -   2020 w następujący sposób: 

1) w roku 2018 ustala się wydatki w kwocie 3.000.000,-zł, 

2) w roku 2019 ustala się wydatki w kwocie 3.000.000,-zł, 

3) w roku 2020 ustala się wydatki w kwocie 3.000.000,-zł. 

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

którym mowa w ust. 1 w kwocie 9.000.000,-zł. 

 

§ 12 

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 XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2016r. Zmiana 

polega zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 - 2018  

oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 1.200.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017 -  2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zwiększa się wydatki o kwotę 500.000,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę 700.000,-zł, 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 700.000,-zł. 
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§ 13 

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

opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych 

(BDOT10k) z terenu 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 XXX/539/16 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega 

na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca roku 2016  

na rok 2017. 

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

o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 124.285,-zł. 

 

§ 14 

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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

29 grudnia 2016 r. obciążających budżet roku 2018 o kwotę 2.461.154,-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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. ogółem o kwotę 40.311.110,-zł z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę 11.829.684,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 zmniejsza się o kwotę 1.728.098,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę 30.209.524,-zł. 

 

§ 15 

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 XXX/539/16 Sejmiku 
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Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. obciążających budżet 

roku 2018 o kwotę 2.461.154,-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 

XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r., 

ogółem o kwotę 40.311.110,-zł, z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę 11.829.684,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 zmniejsza się o kwotę 1.728.098,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę 30.209.524,-zł, 

 

§ 16 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-13 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach styczeń-luty 2017r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany 

załączników Nr 1a, 1b i 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016r. Załączniki Nr 1a, 1b i 2 otrzymują 

brzmienie jak załączniki Nr 1, 2 i 3  do niniejszej uchwały. 

 

§ 17 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


