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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.  

1) dodaje się przedsięwzięcia: 

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

 „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa 

przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”, 

 „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok 

szkolny 2020/2021”, 

 „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - 

rok szkolny 2020/2021”, 

b) stanowiących program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 

pkt 1 i 2  ustawy o finansach publicznych pn.: 

 „Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie produkcji filmowej”, 

 „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”, 

 „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa 

Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową 
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niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych  

w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa”, 

 „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”, 

 „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa 

Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie 

Odnawialnych Źródeł Energii”,  

2) skreśla się przedsięwzięcie pn. „Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów 

na  realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego 

w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22". 

 

§ 2 

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

stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020”, 

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, zmniejszeniu nakładów planowanych 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 156.400,-zł (wydatki bieżące).  

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę 78.200,-zł. 

 

§ 3 

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 

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

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 

latach 2022 - 2023 na lata 2020 - 2021. 

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

o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2023 w następujący sposób: 
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1) w roku 2020 zwiększa się o kwotę 200.000,-zł, 

2) w roku 2021 zwiększa się o kwotę 500.000,-zł, 

3) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 450.000,-zł, 

4) w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 250.000,-zł. 

3. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 200.000,-zł. 

 

§ 4 

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 

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 planowanego do wykonania do końca 

2019 roku oraz przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 

2020 na lata 2021-2022 wraz ze zwiększeniem zakresu planowanego do 

wykonania 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 83.271.430,-zł (wydatki bieżące).  

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

o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2022 w następujący sposób: 

1) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 593.500,-zł, 

2) w roku 2021 zwiększa się o kwotę 35.294.118,-zł, 

3) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 48.571.373,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 83.865.491,-zł. 

 

§ 5 

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

System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, 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  

w roku 2020 na rok 2021. 
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2. 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 o kwotę 10.267.232,-zł (w tym: wydatki bieżące  

o kwotę 5.339.616,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 4.927.616,-zł), 

2) w roku 2021 zwiększa się o kwotę 10.267.232,-zł (w tym: wydatki bieżące  

o kwotę 5.339.616,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 4.927.616,-zł), 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 10.267.232,-zł (w tym: limit zobowiązań bieżących  

o kwotę 5.339.616,-zł i limit zobowiązań majątkowych o kwotę 4.927.616,-zł). 

 

§ 6 

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

Informacyjne Funduszy Europejskich”, 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 wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, 

ustaleniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2021 oraz zwiększeniu 

łącznych nakładów na  przedsięwzięcie. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015 – 2021. 

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

w ust. 1 o kwotę 1.700.000,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 w kwocie 1.700.000,-zł, 

5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia,  

o którym mowa w ust. 1 w kwocie 1.700.000,-zł. 

 

§ 7 

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

drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa”, 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 
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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 350.000,-zł (wydatki majątkowe), 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę 350.000,-zł. 

 

§ 8 

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

obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–

Grabownica Starzeńska”, 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 1.550.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę 1.550.000,-zł. 

 

§ 9 

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

nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. 

Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece 

Wisłoka”, 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 1.500.000,-zł (wydatki majątkowe), 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę 1.500.000,-zł. 
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§ 10 

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

drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta 

Sanoka a drogą krajową nr 28”, 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 wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2020 na rok 

2021 wraz z ustaleniem zakresu planowanego do wykonania w roku 2021 oraz 

zwiększeniu łącznych nakładów na  przedsięwzięcie. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2021. 

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

w ust. 1 o kwotę 2.500.000,-zł (wydatki majątkowe). 

4. 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 o kwotę 13.750.670,-zł, 

2) w roku 2021 ustala się w kwocie 16.250.670,-zł. 

5. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 16.250.670,-zł. 

 

§ 11 

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

drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 

1334 R”, 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 1.500.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę 1.500.000,-zł. 
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§ 12 

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

obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”, 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 1.000.000,-zł (wydatki majątkowe), 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę 1.000.000,-zł. 

 

§ 13 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowych”, 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, zmniejszeniu części zakresu 

planowanego do wykonania w latach 2020-2022 oraz zmniejszeniu łącznych 

nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 1.224.622,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020-2022  w następujący 

sposób: 

1) w roku 2020 o kwotę 254.636,-zł, 

2) w roku 2021 o kwotę 494.636,-zł, 

3) w roku 2022 o kwotę 420.000,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 914.636,-zł. 
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§ 14 

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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu 

planowanego do wykonania w roku 2020 i 2021 na rok 2022 oraz zmniejszeniu 

łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 383.960,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 215.249,-zł  

i wydatki majątkowe o kwotę 168.711,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2022 w następujący sposób: 

1) w roku 2020 zmniejsza się  limit wydatków o kwotę 5.400.940,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 5.138.229,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 

262.711,-zł), 

2) w roku 2021 zmniejsza się  limit wydatków o kwotę 4.322.219,-zł (w tym: 

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.439.219,-zł i zwiększa się wydatki 

majątkowe o kwotę 117.000,-zł), 

3) w roku 2022 zwiększa się  limit wydatków o kwotę 9.339.199,-zł (w tym: 

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.362.199,-zł i zmniejsza się wydatki 

majątkowe o kwotę 23.000,-zł). 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 5.016.980,-zł (w tym: zobowiązania bieżące o kwotę 

4.922.980,-zł i zobowiązania majątkowe o kwotę 94.000,-zł). 

 

§ 15 

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 na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, 
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ustaleniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2021 oraz zwiększeniu 

łącznych nakładów na  przedsięwzięcie. 

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

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014 – 2021. 

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

ust. 1 o kwotę 2.285.000,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.110.000,-zł i 

wydatki majątkowe o kwotę 175.000,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w roku 2021 w kwocie 2.285.000,-zł (w tym: wydatki bieżące w 

kwocie 2.110.000,-zł i wydatki majątkowe w kwocie 175.000,-zł), 

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

mowa w ust. 1 w kwocie 2.285.000,-zł (w tym: zobowiązania bieżące w kwocie 

2.110.000,-zł i zobowiązania majątkowe w kwocie 175.000,-zł). 

 

§ 16 

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 114.568.790,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę 66.697.417,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę 48.121.373,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2023 zmniejsza się o kwotę 250.000,-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 publicznych, 

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

Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. ogółem o kwotę 13.073.029,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2021  o kwotę 251.550,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 11.621.479,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 600.000,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2024 o kwotę 600.000,-zł. 
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§ 17 

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. o kwotę 16.250.670,-zł, 

obciążających budżet roku 2021. 

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 8.675.524,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2021 zmniejsza się o kwotę 2.343.675,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę 11.019.199,-zł. 

 

§ 18 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-15 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach lipiec - sierpień 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. 

 

§ 19 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

 

§ 20 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


