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- projekt- 
UCHWAŁA Nr  …/…/21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia … . … . 2021 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2021 - 2045 

 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 
t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. 
z 2021r. poz. 83 t.j. ). 
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. dodaje się przedsięwzięcie stanowiące 

program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2  ustawy o 

finansach publicznych pn. „Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą 

chirurgii robotycznej”. 

 

§ 2 

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

dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza”,  o którym mowa w art. 226 ust. 

4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 

stycznia 2021 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania do końca 2020 roku na rok 2021.  

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 18.222,-zł. 

 

§ 3 

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

wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 

1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 
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XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2020 roku oraz części zakresu z roku 2023 na lata 2021 – 2022, 

zwiększeniu zakresu w latach 2021 – 2022 oraz zwiększeniu łącznych nakładów 

na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 14.479,-zł (wydatki bieżące). 

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

którym mowa w ust. 1 w latach 2021 - 2023 w następujący sposób 

1) w roku 2021 zwiększa się o kwotę 35.747,-zł, 

2) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 14.790,-zł, 

3) w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 2,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 14.788,-zł. 

 

§ 4 

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

Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, o którym 

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

załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na przeniesieniu 

części zakresu planowanego do wykonania do końca 2020 roku, części zakresu 

z lat 2021-2022 na rok 2023 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie.  

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

w ust. 1 o kwotę 950.000,-zł (wydatki bieżące). 

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

którym mowa w ust. 1 w latach 2021 - 2023 w następujący sposób: 

1) w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 607.756,-zł, 

2) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 914.188,-zł, 

3) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 2.785.792,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.871.604,-zł. 

 



3 

 

§ 5 

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

Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 

pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 

stycznia 2021 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania do końca 2020 roku na lata 2021 – 2022  oraz przeniesieniu części 

wydatków bieżących na majątkowe w łącznych nakładach na przedsięwzięcie. 

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

dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

100.000,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,-zł. 

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

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

1) w roku 2021 o kwotę 59.181,-zł (wydatki majątkowe), 

2) w roku 2022 o kwotę 1.596.995,-zł (w tym: wydatki bieżące  

o kwotę 1.552.226,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 44.769,-zł). 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 1.596.995,-zł (w tym: zobowiązania bieżące o kwotę 

1.552.226,-zł i zobowiązania majątkowe o kwotę 44.769,-zł). 

 

§ 6 

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

specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności 

województwa podkarpackiego”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2020 roku na rok 2021.  

2. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 508.531,-zł (w tym: wydatki bieżące  

o kwotę 484.531,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 24.000,-zł). 
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§ 7 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez 

opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, 

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

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na 

przeniesieniu części wydatków bieżących na majątkowe w roku 2021 oraz w 

łącznych nakładach na przedsięwzięcie. 

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

dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

736.445,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 736.445,-zł. 

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

mowa w ust. 1, w roku 2021 w następujący sposób: zmniejsza się wydatki 

bieżące o kwotę 736.445,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 736.445,- 

zł. 

 

§ 8 

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

stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 

2020/2021”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na 

urealnieniu zakresu poniesionego do końca 2020 roku, zmniejszeniu zakresu 

planowanego do wykonania w 2021 roku oraz zmniejszeniu łącznych nakładów 

na przedsięwzięcie.  

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

w ust. 1 o kwotę 450.800,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 225.400,-zł. 

 

§ 9 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „RPO WP na 

lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 
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ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2020 roku na lata 2021 i 2023.  

2. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1 w latach 2021 i 2023 w następujący sposób: 

1) w roku 2021 o kwotę 60.000,-zł (wydatki bieżące), 

2) w roku 2023 o kwotę 7.020.743,-zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o 

kwotę 6.926.238,-zł i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 94.505,-zł). 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 7.020.743,-zł (w tym: zobowiązania bieżące o kwotę 

6.926.238,-zł i zobowiązania majątkowe o kwotę 94.505,-zł). 

 

§ 10 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 

2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”, 

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 XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 

stycznia 2021 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania do końca 2020 roku na lata 2021 – 2022 wraz ze zwiększeniem 

zakresu w tych latach oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 780.863,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2021 - 2022 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2021 o kwotę 1.863.376,-zł, 

2) w roku 2022 o kwotę 926.045,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 926.045,-zł. 
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§ 11 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 

2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”, 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 

XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2020 roku na lata 2021 – 2022 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 312.394,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2021 - 2022 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2021 o kwotę 1.012.462,-zł, 

2) w roku 2022 o kwotę 409.026,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 409.026,-zł. 

 

§ 12 

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 XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 

stycznia 2021 r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia 

do 2023 roku, przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2020 roku na rok 2022 wraz ze zwiększeniem zakresu w tym roku, 

przeniesieniu części wydatków majątkowych na bieżące w 2021 roku oraz 

zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2023. 
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3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1 o kwotę 45.082,-zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 296.647,-

zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 251.565,-zł). 

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

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

1) w roku 2021 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 225.000,-zł i zmniejsza 

się wydatki majątkowe o kwotę 225.000,-zł, 

2) w roku 2022 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.943.067,-zł. 

5. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 3.943.067,-zł. 

 

§ 13 

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

drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna”, o którym 

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

załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na przeniesieniu 

części zakresu planowanego do wykonania do końca 2020 roku na rok 2021 

wraz ze zwiększeniem zakresu w tym roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów 

na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 5.735.840,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 7.304.010,-zł. 

 

§ 14 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy 

sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do 

szlaku rowerowego Green Velo”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. 

Zmiana polega zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2021 – 

2022 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 
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2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 na „Przygotowanie 

dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci 

turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku 

rowerowego Green Velo.”. 

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

ust. 1 o kwotę 2.499.340,-zł (wydatki majątkowe). 

4. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2021 - 2022 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2021 o kwotę 1.275.305,-zł, 

2) w roku 2022 o kwotę 1.224.035,-zł. 

5. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.224.035,-zł. 

 

§ 15 

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

nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - 

Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową 

niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. 

Jarosław”, 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 XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 

stycznia 2021 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania do końca 2020 roku na rok 2021 wraz ze zwiększeniem zakresu w 

tym roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 173,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 4.920,-zł. 

 

§ 16 

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

funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie 

powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego 
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Bieszczadów”, 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 XXXI/518/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na przeniesieniu 

części zakresu planowanego do wykonania do końca 2020 roku na rok 2021 oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięciu.  

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

w ust. 1 o kwotę 433.230,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 101.749,-zł. 

 

§ 17 

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

Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie produkcji filmowej”, 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 

XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2020 roku na rok 2021.  

2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 230.800,-zł. 

 

§ 18 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„GreenFilmTourism”, 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 XXXI/518/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2020 roku 

oraz części zakresu z roku 2021 na rok 2022.  

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

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

1) w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 7.391,-zł, 

2) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 12.988,-zł. 
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3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 12.988,-zł. 

 

§ 19 

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

projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo 

Podkarpackie”, 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 XXXI/518/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na przeniesieniu 

części zakresu planowanego do wykonania do końca 2020 roku na rok 2021 oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 202.003,-zł (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

214.003,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.000,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 38.000,-zł (w tym: zmniejsza się wydatki 

bieżące o kwotę 12.000,-zł i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 50.000,-zł). 

 

§ 20 

Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć stanowiących 

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 XXXI/518/21 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. pn. : 

1) „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych”  o 

kwotę 71.259,-zł (wydatki bieżące), 

2) „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowych” o kwotę 2.170.482,-zł (wydatki majątkowe). 

 

§ 21 

1. Zwiększa się upoważnienie dla 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 
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Nr 2 do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

19 stycznia 2021 r. ogółem o kwotę 11.728.165,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 1.921.632,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 9.806.533,-zł. 

2. Zwiększa się upoważnienie dla 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 XXXI/518/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. ogółem o kwotę 

10.099.517,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 9.457.867,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 641.650,-zł. 

 

§ 22 

1. Zwiększa się upoważnienie dla 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 XXXI/518/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. ogółem o kwotę 

3.095.639,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 309.847,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 2.785.792,-zł. 

2. Zwiększa się upoważnienie dla 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 

XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. o 

kwotę 6.184.808,-zł obciążających budżet roku 2022. 
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§ 23 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-20 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach luty - marzec wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany 

załączników Nr 1 i 2 oraz objaśnień do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Załączniki do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2045 otrzymują brzmienie jak załączniki do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 24 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 25 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 


