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UCHWAŁA Nr 277 / 5520 / 17 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 24 lutego 2017r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2030. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 t.j.) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870  
z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r.  

 

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 2017 - 2030 wniesionego pod obrady 

Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 273/5471/17 z dnia 14 lutego 2017 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  277/5520/17 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 
z dnia 24 lutego 2017 r. 

 

AUTOPOPRAWKI  

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

na lata 2017 – 2030. 
 

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2017 – 2030 wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą 

Zarządu Nr 273/5471/17 z dnia 14 lutego 2017 r.,  dokonuje się dodatkowych zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego: 

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

obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.” o 

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

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na 

zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2017-2018 r. oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 2.919.674,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017- 2018 w następujący 

sposób:  

1) w roku 2017 o kwotę 2.394.840,-zł, 

2) w roku 2018 o kwotę 524.834,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 524.834,-zł. 

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

łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – 

Pustynia)” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2018 r. oraz 

zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 
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2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 2.919.674,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2018 o kwotę 2.919.674,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 2.919.674,-zł. 

III. 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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 

2016 r. obciążających budżet roku 2018 o kwotę 2.394.840,-zł. 

IV. 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 XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. obciążających budżet 

roku 2018 o kwotę 2.394.840,-zł. 

V. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1a i Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Załączniki Nr 1a i Nr 2 

otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, Nr 2 do niniejszej uchwały. 

VI. 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 2017 - 2030. 

 

Projekt uchwały przygotowano w celu: 

1. Zmian zakresu wykonywania wieloletnich przedsięwzięć pn.: 

 „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - 

Sędziszów Młp.” 

 „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. 

Księżomost do DP nr 1334 R” 

Zmiany na przedsięwzięciach ujęto w tabelarycznym zestawieniu zmian do 

niniejszego uzasadnienia. 

Zwiększone obciążenie budżetu sfinansowane będzie w roku 2018 poprzez 

zmniejszenie wydatków na przyszłe  inwestycje jednoroczne o kwotę 359.226,-zł. 

2. Zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze 

zmianą limitów wydatków. 

3. Zwiększenia upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem 

zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazania tych upoważnień 

kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia. 

4. Aktualizacji załącznika Nr 1a do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć 

oraz w celu dostosowania do stanu budżetu Województwa  

w 2017r. po zmianach wynikających z przyjęcia przez Zarząd Województwa 

autopoprawek dotyczących zmian w budżecie. 

Dodatkowo w załączniku Nr 1a wprowadza się kwoty faktycznego wykonania 

budżetu za rok 2016  w związku z wysłaniem sprawozdań budżetowych za ten 

okres do RIO. 

 

W załączniku do uzasadnienia przedstawiono tabelaryczne: 

 zestawienie zmian limitów wydatków w WPF, 

 zmiany relacji wskaźników zadłużenia o których mowa w art. 243 ustawy  

o finansach publicznych. 

 


