
UCHWAŁA Nr 123 / 2876 / 20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 17 lutego 2020r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2020 r.  

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) i art. 233 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 

z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/268/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego  

na 2020 r., 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2020 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 122/2871/20 z dnia   

11 lutego 2020 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. 

 



Załącznik do Uchwały Nr 123/2876/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 17 lutego 2020r.   
 
 
 
 

AUTOPOPRAWKI  
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r. 
 

 

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2020 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 122/2871/20 z dnia  

11 lutego 2020 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie polegających na:  

I. Ustaleniu następującego brzmienia § 6: 

„ § 6. 

1.Określa się maksymalną wysokość poręczeń, których może udzielić Zarząd 

Województwa Podkarpackiego w roku 2020 do łącznej kwoty 93.000.006,-zł na 

lata 2023 – 2045, w tym: 

1) na rok 2023 do kwoty 3.522.728,-zł, 

2) na lata  2024 – 2044 do kwoty 4.227.273,-zł rocznie, 

3) na rok 2045 do kwoty 704.545,-zł, 

na warunkach określonych w ust. 2. 

2. W ramach ustalonego limitu poręczeń, o którym mowa w ust. 1 poręczenia  

w kwocie 45.796.213,-zł udzielone będą w ramach kwot uwolnionych na skutek 

zmiany sposobu zabezpieczania spłaty kredytów restrukturyzacyjnych 

zaciągniętych przez  Kliniczny Szpital Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie  

i Kliniczny Szpital Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, w tym uwalnianych 

kwot: 

1) na 2023 rok w wysokości  3.522.728,-zł, 

2) na 2024 rok w wysokości 4.227.273,-zł, 

3) na lata 2025 – 2026 w wysokości 3.902.273,-zł rocznie, 

4) na 2027 rok w wysokości 3.671.354,-zł, 

5) na 2028 rok w wysokości 3.433.854,-zł, 

6) na 2029 rok w wysokości 3.196.354,-zł, 



7) na 2030 rok w wysokości 2.958.854,-zł, 

8) na 2031 rok w wysokości 2.721.354,-zł, 

9) na 2032 rok w wysokości 2.483.855,-zł, 

10) na 2033 rok w wysokości 2.246.354,-zł, 

11)  na 2034 rok w wysokości 2.008.854,-zł, 

12)  na 2035 rok w wysokości 1.771.354,-zł, 

13)  na 2036 rok w wysokości 1.533.854,-zł, 

14)  na 2037 rok w wysokości 1.296.354,-zł, 

15)  na 2038 rok w wysokości 1.058.854,-zł,  

16)  na 2039 rok w wysokości 821.354,-zł, 

17)  na 2040 rok w wysokości 583.854,-zł, 

18)  na 2041 rok w wysokości 346.354,-zł, 

19)  na 2042 rok w wysokości 108.855,-zł”. 

II. Zmianie dotychczasowych oznaczeń „§ 6” i „§ 7” na „§ 7” i „§ 8”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie 

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego  

na 2020 r. 

 

Projekt uchwały przygotowano w związku z planowanym udzieleniem  

w 2020 r. poręczenia kredytu w kwocie 93.000.000,-zł zaciąganego przez 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. Udzielenie poręczenia wymaga 

określenia w uchwale budżetowej łącznej kwoty poręczeń jakich Zarząd 

Województwa może udzielić w danym roku budżetowym. W przygotowanym 

projekcie uchwały określa się maksymalną wysokość poręczeń, których może 

udzielić Zarząd Województwa w roku 2020 do łącznej kwoty 93.000.006,-zł, na lata 

2023 – 2045. Na łączną kwotę tego poręczenia składają się:  

1) środki uwolnione na skutek zmiany sposobu zabezpieczenia spłaty kredytów 

restrukturyzacyjnych zaciągniętych przez Kliniczny Szpital Nr 1 im. Fryderyka 

Chopina w Rzeszowie i Kliniczny Szpital Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  

w Rzeszowie poręczonych przez Samorząd Województwa – 45.796.213,-zł, 

2) środki na poręczenia skalkulowane w WPF w oparciu o planowane w 2019 r. 

poręczenie, a nie udzielone do końca roku budżetowego – 5.200.000,-zł, 

3) środki zwolnione na skutek wcześniejszej spłaty kredytu przez Kliniczny Szpital  

Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 2.000.000,-zł, 

4) w konsekwencji konieczne jest zwiększenie w WPF limitów wydatków na 

poręczenia łącznie o kwotę 40.003.793,-zł. 

 

 


