
UCHWAŁA Nr 68 / 1534 / 15 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 24 czerwca 2015 r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025. 

 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn zm.) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885  
z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025, 
 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025 wniesionego pod obrady 

Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 65/1481/15 z dnia 16 czerwca 2015 r., o treści jak  

w załączniku do niniejszej uchwały.  

2. Przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego autopoprawki, o których 

mowa w ust. 1. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Załącznik 
do Uchwały Nr 68 / 1534 / 15 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 
z dnia 24 czerwca 2015 r. 

 

 

AUTOPOPRAWKI 

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 

2015 – 2025. 
 

W projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 

2025 wniesionym pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 65/1481/15 z dnia  

16 czerwca 2015 r.,  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Po § 12 dodaje się § 13 - 14 w brzmieniu: 

„§ 13 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 IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 

stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015. 

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

w ust. 1, o kwotę 789.212- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 789.212,-zł. 

„§ 14 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 IV/57/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 

2015-2025. Zmiany polegają na zwiększeniu zakresu planowanego do 

wykonania w latach 2015-2017. 
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2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012-2017. 

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

w ust. 1, o kwotę 430.000- zł (wydatki majątkowe). 

4. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2015 - 2017, w tym: 

1) w roku 2015 o kwotę 140.000,-zł, 

2) w roku 2016 o kwotę 270.000,-zł, 

3) w roku 2017 o kwotę 20.000,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacja 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 290.000,-zł.” 

2. Dotychczasowe § 13-19 otrzymują oznaczenie § 15-21. 

3. § 16 - 17 otrzymują brzmienie: 

„§ 16 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 IV/57/15 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego 

na lata 2015 - 2025, ogółem o kwotę 5.708.732,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2016 o kwotę  3.688.732,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2017 o kwotę  1.020.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2018 o kwotę  1.000.000,-zł. 

§ 17  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 IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 

stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025, ogółem o kwotę  

5.382.245,-zł  w tym: 

1) obciążających budżet roku 2016 o kwotę  3.362.245,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2017 o kwotę  1.020.000,-zł, 
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3) obciążających budżet roku 2018 o kwotę  1.000.000,-zł.” 

4. § 19 otrzymuje brzmienie 

„§ 19  W związku ze zmianami zawartymi w § 1–14 oraz zmianami  

w budżecie w okresie maj - czerwiec 2015 r. wynikającymi z uchwał: 

Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a i Nr 2 do uchwały 

Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 

2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025. Załączniki Nr 1a i Nr 2 

otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.” 

5. Pozostałe postanowienia projektu Uchwały pozostają bez zmian. 
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UZASADNIENIE 

do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie 
przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025. 

 

 

Projekt uchwały przygotowano w celu: 

1. Zmian wartości, zakresu i terminów realizacji przedsięwzięć: 

 „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, 

 „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowych”. 

Zmiany limitów wydatków spowodują: 

1) w 2016 r.: 

a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 

270.000,-zł, 

b) zwiększenie deficytu budżetu i kredytu długoterminowego koniecznego do 

zaciągnięcia na finansowanie deficytu o kwotę 270.000,-zł, 

2) w 2017r.: 

a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 

20.000,-zł, 

b) zwiększenie deficytu i kredytu długoterminowego koniecznego do 

zaciągnięcia na finansowanie deficytu o kwotę 34.850,-zł (w tym na skutek 

zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 20.000,-zł 

oraz na skutek zwiększonych kosztów obsługi kredytu zaciąganego w roku 

2016r. o kwotę 14.850,-zł), 

3) zwiększenie kosztów obsługi zadłużenia w latach 2017 – 2022 o łączną kwotę 

53.900,-zł. 

2. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem 

zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazaniem tych upoważnień 

kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia. 

3. Aktualizacji załącznika Nr 1a do WPF w związku ze zmianami wykazu 

przedsięwzięć oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa autopoprawek do 

projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmian w budżecie.   
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W załącznikach do uzasadnienia przedstawiono tabelaryczne: 

 zestawienie zmian limitów wydatków w WPF, 

 zestawienie zmian wskaźników spłaty zadłużenia w latach 2015 -2025. 


