
UCHWAŁA Nr 236 / 4702 / 20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 16 grudnia 2020r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu  

Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego  

na lata 2020 - 2045. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 

oraz na podstawie Uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 23 grudnia 2019 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 2020 – 2045, wniesionego pod obrady 

Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 232/4652/20 z dnia 10 grudnia 2020 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.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr 236/4702/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 16 grudnia 2020r.   
 

 
 
 

AUTOPOPRAWKI  

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

na lata 2020 – 2045. 
 

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045, wniesionego pod obrady 

Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 232/4652/20 z dnia 10 grudnia 2020 r., dokonuje się 

dodatkowych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego: 

 

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

Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" : budowa zaplecza technicznego”,  

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 2020-

2021 na lata 2022-2023, zwiększeniu zakresu w latach 2022-2023  

oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.   

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

w  ust. 1 o kwotę 38.594.102,-zł (wydatki majątkowe). 

3) Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach  2020 – 2023 w następujący 

sposób: 

a) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 8.427.818,-zł, 

b) w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 32.327.465,-zł, 

c) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 22.766.571,-zł, 

d) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 56.582.814,-zł. 



4) Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 47.021.920,-zł. 

2. 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 47.021.920,-zł w tym: 

1) obciążających budżet roku 2021 zmniejsza się o kwotę 32.327.465,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę 22.766.571,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę 56.582.814,-zł. 

3. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2020 – 2045. 

 
 

Projekt uchwały przygotowano w związku z koniecznością zwiększenia planu 

wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego” o kwotę 38.594.102,- zł, 

w celu umożliwienia rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania na wyłonienie 

wykonawcy prac projektowych i budowlanych. W związku z opóźnieniami w realizacji 

zadania konieczne jest również przesunięcie części zakresu przedsięwzięcia 

planowanego do wykonania w latach 2020-2021 na lata 2022-2023. 

Ponadto dokonuje się dostosowania załącznika Nr 1 do stanu budżetu 

Województwa w 2020 r po zmianach w budżecie dokonanych przez Zarząd 

Województwa w miesiącu grudniu br. oraz wynikających z autopoprawek do projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego na 2020 r.  

Dokonanie ww. zmian w planie wydatków na przedsięwzięcie powoduje konieczność: 

1) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT związanych z realizacją 

inwestycji w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej o łączną kwotę 

7.216.783,-zł, 

2) przesunięcia w latach 2021-2024 planu przychodów z tytułu wolnych środków 

pozostałych po rozliczeniu roku 2019, w tym: 

 w roku 2020 zmniejszenie o kwotę 12.633.823,-zł, 

 w roku 2021 zmniejszenie o kwotę 16.695.157,-zł, 

 w roku 2022 zwiększenie o kwotę 27.990.640,-zł, 

 w roku 2023 ustalenie w kwocie 1.338.340,-zł. 

3) zmiany w latach 2023-2024 wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych 

inwestycji jednorocznych, celem zbilansowania zmienionych obciążeń budżetu. 

Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia. 

 

 


