UCHWAŁA Nr 104 / 2317 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 20 października 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 2015 r., poz. 1392) 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 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy 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 100/2227/15 z dnia 9 października 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 104 / 2317 / 15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 20 października 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 100/2227/15
z dnia 9 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1:
1) w pkt 1) po lit. d) dodaje się lit. e) w brzmieniu:
„ e) „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych
na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości
Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie”, ”
2) w pkt 2) po lit. c) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d) – g)
w brzmieniu:
„ d) „Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej”,
e) „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej
"PSIM",
f) „Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie”,
g) „Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc
techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie
wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
i Wisły”.”
2. W § 8 pkt 2 - 4 otrzymują brzmienie:
„ 2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa
ust. 1 o kwotę 1.764.440,-zł (wydatki majątkowe).
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3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięciu, o którym
mowa w ust. 1 w latach 2015 – 2017 w następujący sposób:
1) w roku 2015 o kwotę 169.440,-zł,
2) w roku 2016 o kwotę 595.000,-zł,
3) w roku 2017 o kwotę 1.000.000,-zł.
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją
przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.595.000,-zł.”
3. W § 12 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„ 2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa
w ust. 1 o kwotę 5.454.372,-zł ( w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
103.595,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.557.967,-zł).
3. Zmniejsza się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia,
o którym mowa w ust. 1 w latach 2015 – 2016 w następujący sposób:
1) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę
985.284,-zł,
2) w 2016 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 4.469.088,-zł (w tym:
zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 103.595,-zł i zmniejsza się wydatki
majątkowe o kwotę 4.572.683,-zł).”,
4. Po § 12 dodaje się § 13 – 23 w brzmieniu:
„ § 13 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „PSeAP
- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 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 wyłączeniu z przedsięwzięcia limitów wydatków
bieżących przeznaczonych na utrzymanie projektu, zmniejszeniu limitu
wydatków w roku 2015 oraz na urealnieniu całkowitej wartości zadania.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2009 – 2015.
3. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym
mowa w ust. 1, o kwotę 349.003,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę
335.600,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 13.403,-zł).
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4. Zmniejsza się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia,
o którym mowa w ust. 1, w latach 2015 – 2019 w następujący sposób:
1) w roku 2015 o kwotę 348.421,-zł (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące
o kwotę 32.600,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę
315.821,-zł),
2) w roku 2016 o kwotę 32.600,-zł,
3) w roku 2017 o kwotę 82.600,-zł,
4) w roku 2018 o kwotę 82.600,-zł,
5) w roku 2019 o kwotę 82.600,-zł.
5. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją
przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1,o kwotę 280.400,-zł.
§14 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn.
„Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" 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 wyłączeniu
z przedsięwzięcia limitów wydatków bieżących przeznaczonych na
utrzymanie projektu oraz urealnieniu nakładów poniesionych do końca
2014 roku.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2009 – 2014.
3. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym
mowa w ust. 1, o kwotę 634.351,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę
452.870,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 181.481,-zł).
4. Zmniejsza

się limit

wydatków bieżących

związanych

z

realizacją

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2015 – 2019
w następujący sposób:
1) w roku 2015 o kwotę 82.340,-zł,
2) w roku 2016 o kwotę 82.340,-zł,
3) w roku 2017 o kwotę 82.340,-zł,
4) w roku 2018 o kwotę 82.340,-zł,
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5) w roku 2019 o kwotę 82.340,-zł.
5. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją
przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, o kwotę 326.630,-zł.
§ 15 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Sieć
Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"
o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 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 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na wyłączeniu
z przedsięwzięcia limitów wydatków bieżących przeznaczonych na
utrzymanie projektu oraz na zwiększeniu limitu wydatków inwestycyjnych
w roku 2015.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2010 – 2015.
3. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym
mowa w ust. 1, o kwotę 2.100.000,-zł (w tym: zmniejsza się wydatki
bieżące o kwotę 2.250.000,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
150.000,-zł).
4. Zmniejsza się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia,
o którym mowa w ust. 1, w latach 2015 – 2023 w następujący sposób:
1) w roku 2015 o kwotę 100.000,-zł (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące
o kwotę 250.000,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
150.000,-zł),
2) w roku 2016 o kwotę 250.000,-zł,
3) w roku 2017 o kwotę 250.000,-zł,
4) w roku 2018 o kwotę 250.000,-zł,
5) w roku 2019 o kwotę 250.000,-zł,
6) w roku 2020 o kwotę 250.000,-zł,
7) w roku 2021 o kwotę 250.000,-zł,
8) w roku 2022 o kwotę 250.000,-zł,
9) w roku 2023 o kwotę 250.000,-zł.
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5. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją
przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, o kwotę 2.000.000,-zł.
§16 1.

Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. "San I
Etap I - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki
San w km 2+215 - 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy
Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie" 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 zmniejszeniu części zakresu planowanego do
wykonania w roku 2015 na skutek oszczędności.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym
mowa w ust. 1, o kwotę 74.880- zł (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją
przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2015 o kwotę 74.880,-zł.
§17 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. "San II
- rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San
w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany"
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 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu
części zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 na skutek
oszczędności.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym
mowa w ust. 1, o kwotę 4.823- zł (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją
przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2015 o kwotę 4.823,-zł.
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§18

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Ropa
– Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi
powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich
na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska
Sławęcińskie,

Pusta

Wola,

gm.

Skołyszyn,

woj.

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 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 przeniesieniu przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć,
o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,
przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2015
i 2016 na lata 2017-2019 w związku z opóźnieniami w uzyskaniu decyzji
pozwolenia na realizację inwestycji oraz na zmniejszeniu części zakresu
planowanego do wykonania w roku 2015 i 2016.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2011 – 2019.
3. Zmienia się cel przedsięwzięcia o którym mowa w ust. 1 na: „Budowa
lewego wału rzeki Ropy na łącznej długości 6,22 km Regionalny Program
Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.
4. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym
mowa w ust. 1, o kwotę 1.001.860,-zł (wydatki majątkowe).
5. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją
przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2015 - 2019
w następujący sposób:
a) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 160.000,-zł,
b) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 20.157.609,-zł,
c) w roku 2017 ustala się limit wydatków w kwocie 3.279.346,-zł,
d) w roku 2018 ustala się limit wydatków w kwocie 9.868.038,-zł,
e) w roku 2019 ustala się limit wydatków w kwocie 6.198.365,-zł.
6. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją
przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, o kwotę 841.860,-zł.
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§19 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Wisła etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na
odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica
woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)” 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

przeniesieniu

przedsięwzięcia

do

grupy

przedsięwzięć,

stanowiących program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226
ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, przeniesieniu zakresu
planowanego do wykonania z roku 2018 na lata 2016 – 2017 oraz
zmniejszeniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 na
skutek oszczędności.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2011 – 2017.
3. Zmienia się cel przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, na: „Rozbudowa
prawego wału rzeki Wisły na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do
Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) na łącznej
długości 9,869 km Środki Budżetu Państwa - Bank Światowy”.
4. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym
mowa w ust. 1, o kwotę 60.000,-zł (wydatki majątkowe).
5. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją
przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2015 - 2018
w następujący sposób:
1) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 60.000,-zł,
2) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę 13.394.151,-zł,
3) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 9.432.830,-zł,
4) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 22.826.981,-zł.
6. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją
przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w kwocie 42.021.981,-zł.
§20 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn.
"Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa
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podkarpackiego " 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 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu
planowanego do wykonania w latach 2015 – 2016 oraz urealnieniu
całkowitej wartości zadania.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym
mowa w ust. 1, o kwotę 378.435- zł (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją
przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2015 - 2016
w następujący sposób:
1) w roku 2015 o kwotę 29.790,-zł,
2) w roku 2016 o kwotę 169.000,-zł.
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją
przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1,o kwotę 169.000,-zł.
§21 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn.
"Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez
kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne:
Strug-etap I-odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego
i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie
miejscowości:

Rzeszów,

gm.

Rzeszów,

Tyczyn,

gm.

Tyczyn,

woj. 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 IV/57/15 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części
zakresu planowanego do wykonania z roku 2016 na lata 2017-2018
w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowej
oraz zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2017-2018.
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2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2008 – 2018.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa
w ust. 1, o kwotę 298.000- zł (wydatki majątkowe).
4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją
przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2016 - 2018
w następujący sposób:
1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 19.428.352,-zł,
2) w roku 2017 ustala się limit wydatków w kwocie 9.863.176,-zł,
3) w roku 2018 ustala się limit wydatków w kwocie 9.863.176,-zł.
5. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją
przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1,o kwotę 298.000,-zł.
§22 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn.
"Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego
prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca
i gminy Przecław" 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 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu części
zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 na skutek oszczędności.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym
mowa w ust. 1, o kwotę 2.000- zł (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją
przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2015 o kwotę 2.000,-zł.
§23 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn.
"Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka
w km 5+300 - 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 - 2+060
w

miejscowości

Siepietnica,

gm.

Skołyszyn,

powiat

jasielski,

woj. podkarpackie" stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż
wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2
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ustawy o finansach publicznych,

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu
zakresu planowanego do wykonania w roku 2016 oraz na przeniesieniu
części tego zakresu na rok 2015.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2007 – 2015.
3. Zmienia się cel przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, na: „Umocnienie
koryta potoku Olszynka na długości 0,740 km w miejscowościach Święcany
i Siepietnica, woj. podkarpackie”.
4. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym
mowa w ust. 1, o kwotę 1.196.876- zł (wydatki majątkowe).
5. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją
przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2015-2016
w następujący sposób:
1) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 658.137,-zł,
2) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.855.013,-zł.
6. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o którym mowa w ust. 1,
o kwotę 1.855.013,-zł.
5. Dotychczasowe § 13 -17 otrzymują oznaczenie § 24 -28.
6. § 24-26 otrzymują brzmienie:
„§ 24 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 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 60.186.790,-zł w tym:
1) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 2.814.952,-zł,
2) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 17.714.373,-zł,
3) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 23.021.007,-zł,
4) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 13.388.655,-zł,
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5) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 3.247.803,-zł.
2. Zmniejsza się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do
zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których
mowa w art. 226 ust. 4 pkt 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 2.000.000,-zł w tym:
1) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 250.000,-zł,
2) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 250.000,-zł,
3) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 250.000,-zł,
4) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 250.000,-zł,
5) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 250.000,-zł,
6) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 250.000,-zł,
7) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 250.000,-zł,
8) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 250.000,-zł.
3. 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

299.821.602,-zł

w tym:
1) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 2.404.421,-zł,
2) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 104.937.607,-zł,
3) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 72.409.564,-zł,
4) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 29.232.353,-zł,
5) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 30.906.210,-zł,
6) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 27.669.645,-zł,
7) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 32.011.802,-zł,
8) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 250.000,-zł.
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„§ 25 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 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
56.281.070,-zł w tym:
1) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 4.094.761,-zł,
2) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 17.068.129,-zł,
3) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 22.375.263,-zł,
4) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 12.742.917,-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 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 234.256.977,-zł w tym:
1) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 1.039.481,-zł,
2) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 89.244.913,-zł,
3) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 56.716.870,-zł,
4) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 20.997.536,-zł,
5) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 22.753.733,-zł,
6) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 19.599.768,-zł,
7) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 23.904.676,-zł.
§ 26 W

związku

ze

zmianami

zawartymi

w

§

1–23

oraz

zmianami

w budżecie w okresie wrzesień - październik 2015 r. wynikającymi
z

uchwał:

Zarządu

Województwa

Podkarpackiego

oraz

Sejmiku

Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a
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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.”
7. 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. Ujęcia w wykazie przedsięwzięć nowych przedsięwzięć pn.:
1) „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na
prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości
Dębica i Kędzierz, woj. Podkarpackie”,
2) „Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna
oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły”,
3) „Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej”,
4) „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM",
5) „Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie”,
2. Zmian

wartości,

celów,

zakresów

i

terminów

realizacji

przedsięwzięć

wymienionych w tabelarycznym zestawieniu zmian do niniejszego uzasadnienia.
Zmiany limitów wydatków w wykazie przedsięwzięć wraz ze zmianami budżetu
województwa na 2015r. spowodują w roku 2020 zwiększenie planu wydatków na
przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 82.600,-zł oraz zmniejszenie pozostałych
wydatków majątkowych na przedsięwzięcia inwestycyjne jednoroczne o ta samą
kwotę.
3. Wraz ze zmianami limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie dokonuje się
zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem
zobowiązań na realizację przedsięwzięć oraz przekazaniem tych upoważnień
kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
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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.
W załącznikach do uzasadnienia przedstawiono tabelaryczne:
 zestawienie zmian limitów wydatków w WPF,
 zestawienie zmian wskaźników spłaty zadłużenia w latach 2015 -2025.
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