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UCHWAŁA Nr XXXVII/656/17  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 30 maja 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 z późn. zm.), 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 

Zmienia się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa 

Podkarpackiego z lat 2017-2030 na lata 2017-2035.  

 

§ 2 

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

dnia 29 grudnia 2016 r.  

1) dodaje się przedsięwzięcia: 

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

aa) „"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": zakup taboru”, 

ab) „"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA":budowa zaplecza 

technicznego”, 

ac) „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w 

Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta 

Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego”, 

ad) „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 

2017/2018”, 

ae) „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół 

zawodowych - rok szkolny 2017/2018”, 

af) „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej”, 
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b) stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 

pkt 1 i 2  ustawy o finansach publicznych pn.: 

ba) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA”, 

bb) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania 

kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”, 

2) skreśla się przedsięwzięcia: 

a) „Nauka bez granic” - w związku z odstąpieniem od jego realizacji, 

b) „Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb 

podkarpackiego rynku pracy” - w związku z odstąpieniem od jego realizacji. 

 

§ 3 

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

zespołów trakcyjnych” 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 

lata 2021 - 2022 oraz części zakresu z 2017r. na rok 2021.  

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

którym mowa ust. 1 w latach  2017 i 2021 - 2022 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 161.482,-zł, 

2) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę 562.774,-zł, 

3) w roku 2022 zwiększa się limit wydatków o kwotę 88.259,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 651.033,-zł. 

 

§ 4 

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

zespołów trakcyjnych POliŚ” 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  i 

oraz w roku 2017 na rok  2021.  
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2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa ust. 1 w latach  2017 i 2021 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 50.638,-zł, 

2) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę 325.648,-zł. 

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

którym mowa w ust. 1 w kwocie 325.648,-zł. 

 

§ 5 

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

projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej” 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 

urealnieniu zakresu wykonanego do końca roku 2016 oraz zmniejszeniu 

łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

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

 

§ 6 

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

nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na 

terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z 

nawierzchni porowatej” 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 

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 nazwę przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 na „Czyszczenie 

nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na 

terenie województwa podkarpackiego. Koszenie poboczy w ciągu dróg 

wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”. 
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3. Zmienia się lata realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015 – 2020. 

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

1 o kwotę 3.000.000,-zł (wydatki bieżące). 

5. 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 limit wydatków w kwocie 1.000.000,-zł, 

2) w roku 2019 ustala się limit wydatków w kwocie 1.000.000,-zł, 

3) w roku 2020 ustala się limit wydatków w kwocie 1.000.000,-zł. 

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

którym mowa w ust. 1 w kwocie 3.000.000,-zł. 

 

§ 7 

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

Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna” 

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 w 2017r. z wydatków 

bieżących na majątkowe. 

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

Informacyjne Funduszy Europejskich - Program Operacyjny Pomoc Techniczna”. 

3. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie o którym mowa ust. 1 

dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

16.000,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.000,-zł. 

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

mowa ust. 1 w roku 2017w następujący sposób: zmniejsza się wydatki bieżące o 

kwotę 16.000,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.000,-zł. 

 

§ 8 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” 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. 
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Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2022r., 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w latach 2017-2020 na 

lata 2021 - 2022.  

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2022. 

3. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie o którym mowa ust. 1 

dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

205.000,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 205.000,-zł. 

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

mowa ust. 1 w latach  2017- 2022 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się wydatki o kwotę 4.859.700,-zł  (w tym: wydatki 

bieżące o kwotę 4.654.700,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 205.000,-zł), 

2) w roku 2018 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.340.000,-zł, 

3) w roku 2019 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.179.000,-zł, 

4) w roku 2020 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.340.000,-zł, 

5)  w roku 2021 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.321.000,-zł, 

6) w roku 2022 ustala się wydatki bieżące w kwocie 2.397.700,-zł. 

5. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 4.859.700,-zł. 

 

§ 9 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina” 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 w 2017r. na rok 2018.  

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

którym mowa ust. 1 w latach 2017 – 2018 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 39.116,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się o kwotę 39.116,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 39.116,-zł. 
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§ 10 

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 z dnia 29 

grudnia 2016 r. Zmiana polega na zmianie zakresu planowanego do wykonania 

w latach 2017 - 2019 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 201.710,-zł (wydatki bieżące). 

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

którym mowa ust. 1 w latach 2017 – 2019 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 92.765,-zł, 

2) w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 136.764,-zł, 

3) w roku 2019 zwiększa się o kwotę 27.819,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 108.945,-zł. 

 

§ 11 

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

projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji 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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 

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

2016r., przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 – 

2020 z wydatków majątkowych na bieżące oraz zmniejszeniu łącznych nakładów 

na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 32.600,-zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.680.288,-zł 

i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.712.888,-zł). 

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

mowa ust. 1 w latach 2017 – 2020 w następujący sposób: 
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1) w roku 2017 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 428.222,-zł i zmniejsza 

się wydatki majątkowe o kwotę 428.222,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 428.222,-zł i zmniejsza 

się wydatki majątkowe o kwotę 428.222,-zł, 

3) w roku 2019 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 428.222,-zł i zmniejsza 

się wydatki majątkowe o kwotę 428.222,-zł, 

4) w roku 2020 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 428.222,-zł i zmniejsza 

się wydatki majątkowe o kwotę 428.222,-zł. 

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

mowa w ust. 1 poprzez: zwiększenie limitu zobowiązań bieżących o kwotę 

1.284.666,-zł i zmniejszenie limitu zobowiązań majątkowych o kwotę 1.284.666,-

zł. 

 

§ 12 

Rozszerza się zakres realizacji wieloletniego przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 

226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

29 grudnia 2016r. pn. „Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-

Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 

do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice 

do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka”. Przedsięwzięcie otrzymuje nazwę 

„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. 

Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece 

Wisłoka”. 

 

§ 13 

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. ogółem o kwotę 299.587.446,-zł z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 18.854.853,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 39.082.623,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 197.531.269,-zł, 
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4) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 41.721.001,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 2.397.700,-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 115.178.519,-zł, z 

tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę 97.648,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę 27.819,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę 3.000.000,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę 21.488.422,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę 20.688.259,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę 20.600.000,-zł, 

7) obciążających budżet roku 2024 zwiększa się o kwotę 20.600.000,-zł, 

8) obciążających budżet roku 2025 zwiększa się o kwotę 20.600.000,-zł, 

9) obciążających budżet roku 2026 zwiększa się o kwotę 4.040.000,-zł, 

10)obciążających budżet roku 2027 zwiększa się o kwotę 1.648.334,-zł, 

11)obciążających budżet roku 2028 zwiększa się o kwotę 1.240.000,-zł, 

12)obciążających budżet roku 2029 zwiększa się o kwotę 1.240.000,-zł, 

13)obciążających budżet roku 2030 zwiększa się o kwotę 103.333,-zł. 

 

§ 14 

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 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. ogółem o kwotę 

8.469.288,-zł, z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 7.692.414,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 776.874,-zł. 

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa 
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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 2.891.055,-zł, z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę 136.764,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę 27.819,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę 3.000.000,-zł. 

 

§ 15 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-12 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach kwiecień - maj 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. 

 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


