
UCHWAŁA Nr 243 / 4814 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 4 stycznia 2021 r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), 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 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 
2015 r. poz. 92 z późn. zm.). 
 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045, 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 243/4814/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 4 stycznia 2021 r.   

 

AUTOPOPRAWKI 

do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego 
na lata 2021 - 2045 

 

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 

2021 – 2045 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 oraz objaśnień do projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045. Załączniki 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2045 otrzymują brzmienie jak 

załączniki do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie 
przyjęcia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2021 - 2045. 

 
 

Projekt uchwały przygotowano w związku z opracowaniem przez Zarząd 

Województwa autopoprawek do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 

2021 rok oraz w związku z koniecznością zwiększenia limitów wydatków na 

poręczenia w latach 2022-2043 o kwotę 33.112.000,-zł.  

Zwiększenie poręczeń wynika z planowanej zmiany sposobu zabezpieczenia 

spłaty kredytu restrukturyzacyjnego zaciągniętego w 2018 roku przez Wojewódzki 

Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnawskiej w Tarnobrzegu w kwocie 36,8 mln zł. 

Okres kredytowania wynosi 25 lat przy uwzględnieniu 3 letniego okresu karencji w 

spłacie. Zaciągnięcie kredytu było gwarantowane przez Samorząd Województwa 

poprzez poręczenie zabezpieczone w WPF w kwocie 7,5 mln zł oraz ustanowienie 

hipoteki na Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego 

G2A Arena w Jasionce. W związku z trudną sytuacją finansową szpitala oraz 

nieprawidłowościami w realizacji programu naprawczego BGK wystąpił o poręczenie 

całości kapitału przez Samorząd Województwa. 

Zwiększone wydatki na przyszłe poręczania zabezpieczono kosztem kwot 

zaplanowanych w WPF na realizację ewentualnych, przyszłych przedsięwzięć 

wieloletnich. Zmiany przedstawiono w załączniku do uzasadnienia tabela Nr 1, Nr 2 i 

Nr 3. 

Ponadto w autopoprawkach do projektu zostały uwzględnione uwagi Składu 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, zawarte w opinii do projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2045, 

wskazujące na konieczność: 

1) uzupełnienia pozycji 10.11 „Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 

wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań” w wierszu „Wykonanie 2020” o 

przewidywane wykonanie wydatków poniesionych roku 2020 w celu realizacji 

zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 



2) rozbicia w pozycji 5.1 i 5.2 rozchodów budżetu dotyczących 2020 roku w wierszu 

„Plan  III kwartał  2020” i „Wykonanie 2020” zgodnie z wielkościami ujętymi w 

budżecie województwa na 2020 rok.  

Wraz ze zmianami opisanymi powyżej następuje zmiana relacji wskaźników 

zadłużenia o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te 

przedstawiono w załączniku do uzasadnienia tabela Nr 4. 

 


