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 - projekt- 
UCHWAŁA Nr  …/…/20  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia … . … . 2020 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2020 - 2045. 

 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn.zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. 
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. 
z 2015r. poz. 92 z późn. zm. ). 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. dodaje się przedsięwzięcia: 

1) o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 

pn.„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia 

Górna”, 

2) stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 

1 i 2  ustawy o finansach publicznych pn. „Utrzymanie zespołów trakcyjnych”. 

 

§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Standardy w 

zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po 

wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, o którym mowa w art. 226 

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

uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 

2019 r. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2019 roku, 

zwiększeniu nakładów planowanych do wykonania w 2020 roku oraz zwiększeniu 

łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 348.618,-zł (wydatki bieżące).  

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę 364.200,-zł. 
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§ 3 

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

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

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2020 oraz zwiększeniu 

łącznych nakładów na  przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 14.879.700,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku  2020 o kwotę 14.879.700,-zł. 

 

§ 4 

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

sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-

2019”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, 

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na urealnieniu 

nakładów poniesionych do końca 2019r., zmniejszeniu zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2020 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 11.346,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku  2020 o kwotę 116,-zł. 

 

§ 5 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 

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

XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2019 roku na lata 2021 i 2022. 
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2. Zwiększa 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 o kwotę 4.050.692,-zł, 

2) w roku 2022 o kwotę 3.011.393,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 7.062.085,-zł. 

 

§ 6 

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

System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”, o którym mowa w art. 226 ust. 

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

uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 

2019 r. Zmiana polega na zwiększeniu nakładów planowanych do wykonania w 

2020 roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 6.426,-zł (wydatki majątkowe), 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę 6.426,-zł. 

 

§ 7 

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

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

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega 

na urealnieniu nakładów poniesionych do końca 2019r. do faktycznego 

wykonania budżetu, przeniesieniu  niewykorzystanych nakładów z 2019r. na rok 

2020r oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 142.071,-zł (wydatki majątkowe), 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę 87.371,-zł. 
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§ 8 

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

aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez 

promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z 

zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt 

gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II"”, 

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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 

2019 r. Zmiana polega na urealnieniu nakładów poniesionych do końca 2019 

roku, zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2020 roku oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 582.805,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę 87.000,-zł. 

 

§ 9 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zakup, 

modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”, 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 

XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. 

Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 wraz z 

przeniesieniem części zakresu planowanego do wykonania w roku 2020 na rok 

2021. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2010 – 2021. 

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

mowa w ust. 1 w latach 2020-2021  w następujący sposób: 

1) w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 11.916.240,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 8.364.000,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

3.552.240,-zł), 
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2) w roku 2021 ustala się limit wydatków w kwocie 11.916.240,-zł (w tym: wydatki 

bieżące w kwocie 8.364.000,-zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.552.240,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w kwocie 11.916.240,-zł (w tym: limit zobowiązań bieżących w 

kwocie 8.364.000,-zł i limit zobowiązań majątkowych w kwocie 3.552.240,-zł). 

 

§ 10 

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

usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie 

kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r.”, 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 XVII/269/19 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega 

na zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2021-2025 oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 21.633.198,-zł (wydatki bieżące). 

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

którym mowa w ust. 1 w latach 2021-2025  w następujący sposób: 

1) w roku 2021 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 9.517.833,-zł, 

2) w roku 2022 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 7.236.924,-zł, 

3) w roku 2023 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 6.557.673,-zł, 

4) w roku 2024 zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.576.320,-zł, 

5) w roku 2025 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.897.088,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 21.633.198,-zł. 

 

§ 11 

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

zespołów trakcyjnych RPO 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 XVII/269/19 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na 
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ustaleniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2021-2025 oraz 

zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 12.732.375,-zł (wydatki bieżące). 

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

którym mowa w ust. 1 w latach 2021-2025  w następujący sposób: 

1) w roku 2021 w kwocie 3.369.667,-zł, 

2) w roku 2022 w kwocie 3.396.147,-zł, 

3) w roku 2023 w kwocie 3.396.147,-zł, 

4) w roku 2024 w kwocie 1.551.758,-zł, 

5) w roku 2025 w kwocie 1.018.656,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 12.732.375,-zł. 

 

§ 12 

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

zespołów trakcyjnych PKA”, 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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na zmianie okresu 

realizacji od 2021 roku wraz z ustaleniem zakresu planowanego do wykonania w 

latach 2021-2025 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 – 2030. 

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

ust. 1 o kwotę 26.373.335,-zł (wydatki bieżące). 

4. Ustala się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1 w latach 2021-2025  w następujący sposób: 

1) w roku 2021 w kwocie 5.274.667,-zł, 

2) w roku 2022 w kwocie 5.274.667,-zł, 

3) w roku 2023 w kwocie 5.274.667,-zł, 

4) w roku 2024 w kwocie 5.274.667,-zł, 

5) w roku 2025 w kwocie 5.274.667,-zł. 
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5. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 26.373.335,-zł. 

 

§ 13 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych 

przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”, 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 

XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. 

Zmiana polega na zmniejszeniu części zakresu planowanego do wykonania w 

latach 2021-2025 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 15.108.637,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w latach 2021-2025  w następujący sposób: 

1) w roku 2021 o kwotę 7.747.675,-zł, 

2) w roku 2022 o kwotę 3.928.271,-zł, 

3) w roku 2023 o kwotę 1.466.448,-zł, 

4) w roku 2024 o kwotę 1.146.091,-zł, 

5) w roku 2025 o kwotę 820.152,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 15.108.637,-zł. 

 

§ 14 

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

zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg 

wojewódzkich”, 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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na zmniejszeniu części 

zakresu planowanego do wykonania w roku 2020 oraz zmniejszeniu łącznych 

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

ust. 1 o kwotę 110.000,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę 110.000,-zł. 

 

§ 15 

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

Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego 

przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska”, 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 XVII/269/19 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega 

na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2019 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 529.697,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 529.697,-zł. 

 

§ 16 

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

projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"”, 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 

XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. 

Zmiana polega zmniejszeniu części zakresu planowanego do wykonania w 2020 

roku oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 121.084,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 15.000,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 106.084,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę 121.084,-zł. (w tym: wydatki bieżące o kwotę 

15.000,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 106.084,-zł). 
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§ 17 

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

projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, 

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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 

grudnia 2019 r. Zmiana polega na urealnieniu nakładów poniesionych do końca 

2019 roku, skróceniu okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2021. 

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

ust. 1 o kwotę 5.783.108,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.335.774,-zł i 

wydatki majątkowe o kwotę 4.447.334,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w latach 2020-2025  w następujący sposób: 

1) w roku 2020 o kwotę 363.675,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 21.897,-zł i 

wydatki majątkowe o kwotę 341.778,-zł), 

2) w roku 2021 o kwotę 695.000,-zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o 

kwotę 60.000,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 755.000,-zł), 

3) w roku 2022 o kwotę 1.025.000,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 255.000,-

zł i wydatki majątkowe o kwotę 770.000,-zł), 

4) w roku 2023 o kwotę 1.025.000,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 255.000,-

zł i wydatki majątkowe o kwotę 770.000,-zł), 

5) w roku 2024 o kwotę 1.025.000,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 255.000,-

zł i wydatki majątkowe o kwotę 770.000,-zł), 

6) w roku 2025 o kwotę 1.025.000,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 255.000,-

zł i wydatki majątkowe o kwotę 770.000,-zł). 

5. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1 o kwotę 4.795.000,-zł (w tym: limit zobowiązań bieżących 

o kwotę 960.000,-zł i limit zobowiązań majątkowych o kwotę 3.835.000,-zł). 

 

 

 



10 

 

§ 18 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na urealnieniu 

nakładów poniesionych do końca 2019 roku, zmianie zakresu planowanego do 

wykonania w latach 2020-2023 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 1.546.169,-zł (wydatki bieżące). 

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

którym mowa w ust. 1 w latach 2020-2023  w następujący sposób: 

1) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.029.000,-zł, 

2) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę 23.000,-zł, 

3) w roku 2022 zwiększa się limit wydatków o kwotę 483.000,-zł, 

4) w roku 2023 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 12.424,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 493.576,-zł. 

 

§ 19 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ 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 

XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania  do 

końca 2019 roku na rok 2020, zwiększeniu zakresu w 2020 roku oraz 

zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

ust. 1 o kwotę 478.651,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę 1.120.927,-zł. 
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§ 20 

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

Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i 

Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020”, 

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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 

grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części wydatków bieżących na 

majątkowe w 2020 roku 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 

350.000,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 350.000,-zł. 

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

mowa w ust. 1, w roku 2020 w następujący sposób: zmniejsza się wydatki 

bieżące o kwotę 350.000,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 

350.000,- zł. 

 

§ 21 

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

Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”, 

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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 

grudnia 2019 r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji do 2021 roku 

wraz z przeniesieniem części zakresu planowanego do wykonania w 2020 na rok 

2021. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019 – 2021. 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 – 2021 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 4.026.167,-zł, 

2) w roku 2021 ustala się limit wydatków w kwocie 4.026.167,-zł. 
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4. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 4.026.167,-zł. 

 

§ 22 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. 

Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego 

dzieci”, 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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 

grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania do końca 2019 roku na rok 2020. 

2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę 1.087.834,-zł. 

 

§ 23 

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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

23 grudnia 2019 r. ogółem o kwotę 15.559.391,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 12.547.998,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 3.011.393,-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 publicznych, 

określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. ogółem o kwotę 19.045.688,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2021  zwiększa się o kwotę 9.885.804,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2022 zmniejsza się o kwotę 2.376.122,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę 181.269,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2024 zwiększa się o kwotę 8.803.654,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2025 zwiększa się o kwotę 2.551.083,-zł. 
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3. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w 

latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy obciążających 

budżet roku 2021 o kwotę  500.000,-zł. 

 

§ 24 

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 XVII/269/19 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. ogółem o kwotę 

9.424.206,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2021 o kwotę 9.373.806,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 50.400,-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 

XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. 

ogółem o kwotę 493.576,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę 23.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę 483.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2023 zmniejsza się o kwotę 12.424,-zł. 

3. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa 

Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 

roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy obciążających budżet roku 2021 o kwotę 500.000,-zł; 
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§ 25 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-22 oraz zmianami w budżecie w 

miesiącach maj - czerwiec wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany 

załączników Nr 1 i 2 oraz objaśnień do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Załączniki do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2045 otrzymują brzmienie jak załączniki do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 26 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 27 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


