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UCHWAŁA Nr 270 / 6576 / 13 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 17 września 2013 r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Województwa Podkarpackiego. 

 
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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego  

 

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 wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą 

Zarządu Nr 268/6524/13 z dnia 10 września 2013 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 270 / 6576 /13 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 17 września 2013 r. 

 
AUTOPOPRAWKI 

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego 

 

W projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian 

w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego wniesionym pod 

obrady Sejmiku Uchwałą Nr 268/6524/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

z dnia 10 września 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Po § 1 dodaje się § 2 w brzmieniu: 

„§ 2   1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Ochrona 

przed powodzią aglomeracji Rzeszów” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 

ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały 

Nr XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana związana jest ze 

zwiększeniem zakresu planowanego do wykonania w roku 2013 i w roku 

2016. 

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

w ust. 1, o kwotę 483.000,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku: 

1) 2013 o kwotę 23.000,- zł, 
2) 2016 o kwotę 460.000,- zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę   460.000,- zł. 
2. Dotychczasowe § 2-16 otrzymują oznaczenie § 3-17. 

3. § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6   1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego 
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(polderu przepływowego) pn. "Kańczuga" na rzece Mleczka Kańczudzka na 

terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” o którym mowa 

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

w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. 

Zmiana związana jest ze zmianą zakresu planowanego do wykonania 

w latach 2013 - 2015 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2009 – 2015. 

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

w ust. 1, o kwotę 13.551.552,- zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją  

przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, w latach 2013 – 2015 

w następujący sposób: 

1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 5.427.193,- zł, 
2) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 8.653.350,- zł, 
3) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 10.325.395,- zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 18.978.745,- zł.” 
5. § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa 

Podkarpackiego, ogółem o kwotę 20.932.518,- zł,, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2014 o kwotę 10.147.123,- zł, 
2) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 10.325.395,- zł, 
3) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 460.000,- 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 
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publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 

2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego, ogółem o kwotę 1.750.000,- zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2014 o kwotę 650.000,- zł, 
2) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 300.000,- zł, 
3) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 800.000,- zł.” 

6. § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 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 

XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego, ogółem o kwotę 20.876.066,- zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2014 o kwotę 10.090.671,- zł, 
2) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 10.325.395,- zł, 
3) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 460.000,- 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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa 

Podkarpackiego, ogółem o kwotę 1.000.000,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2014 zmniejsza się o kwotę 100.000,-zł, 
2) obciążających budżet roku 2015 zwiększa o kwotę 300.000,-zł, 
3) obciążających budżet roku 2016 zwiększa o kwotę 800.000,-zł. 

 

7. § 15 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 15   W związku ze zmianami zawartymi w § 1–12 oraz zmianami w budżecie 

w okresie sierpień – wrzesień 2013r. wynikającymi z uchwał: Zarządu 

Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

dokonuje się zmiany załączników Nr 1a i Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 

z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Województwa Podkarpackiego. Załącznik Nr 1a i Nr 2 otrzymują 

brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.” 

8. Pozostałe postanowienia projektu Uchwały pozostają bez zmian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


