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- projekt- 
UCHWAŁA Nr  …/…/21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia … . … . 2021 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Województwa Podkarpackiego na lata 2021 - 2045 

 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 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 związku ze zmianami zakresu wykonywania wieloletnich przedsięwzięć, 

wynikającymi z uchwał: Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXX/512/20  

z dnia 17 grudnia 2020 roku oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego  

Nr 240/4801/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku, dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 

Nr 2 oraz objaśnień do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr …../…./21 

z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia 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. 

 

§ 2 

1. Zwiększa się upoważnienie dla 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 …/…/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 roku ogółem o kwotę  88.774.537,-zł,  

w tym: 

1)  obciążających budżet roku 2022 o kwotę 32.191.723,-zł, 

2)  obciążających budżet roku 2023 o kwotę 56.582.814,-zł. 
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2. Zwiększa się upoważnienie dla 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 …../…../21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 roku, obciążających 

budżet roku 2022 o kwotę 23.214,-zł. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


