
1 

 

Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego 

na lata 2021 - 2045. 

 

Zmiany w WPF dotyczą: 

1. Dostosowania wykazu przedsięwzięć do decyzji Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego i Zarządu Województwa Podkarpackiego o zmianach zakresu 

wykonywania przedsięwzięć wieloletnich, podjętych w miesiącu grudniu 

2020 roku uchwałami: 

− Nr XXX/512/20 z dnia 17 grudnia 2020r. Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045. Sejmik Województwa 

dokonał zmian 11 przedsięwzięć. 

− Nr 240/4801/20 z dnia 29 grudnia 2020r. Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045. Zarząd w ramach 

posiadanych kompetencji dokonał zmian poprzez dostosowanie limitów 

wydatków w 2020 roku do wysokości dostępnych środków z budżetu 

państwa w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2020 

roku oraz decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  

z dnia 28 października 2020 roku i 30 listopada 2020 roku  

na przedsięwzięciu współfinansowanym ze środków budżetu państwa. 

Dotyczy przedsięwzięcia z pozycji nr 8 zał. Nr 1 do uzasadnienia. 

 

Wykaz zmian przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego uzasadnienia. 

 

Dokonanie ww. zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia powoduje 

konieczność: 

1) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT związanych  

z realizacją inwestycji w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej  

o łączną kwotę 6.289.057,-zł, 

2) zwiększenia planu przychodów: 
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a) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych o łączną kwotę 

37.313.116,-zł w tym: 

−  w roku 2022 zwiększenie o kwotę 9.687.530,-zł, 

−  w roku 2023 zwiększenie o kwotę 35.947.642,-zł, 

−  w roku 2024 zmniejszenie o kwotę  8.322.056,-zł, 

b) z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2019 roku  

o kwotę 21.037.309,-zł w roku 2022. 

3) zmiany w latach 2025 – 2036 wydatków przeznaczonych na realizację 

przyszłych inwestycji jednorocznych, celem zbilansowania zmienionych 

obciążeń budżetu. Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 2  

do uzasadnienia. 

 

2. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania 

zobowiązań związanych z realizacją ww. przedsięwzięć. 

3. Aktualizacji załącznika Nr 1 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć 

oraz zmian w budżecie dokonywanych w miesiącu styczniu 2021 roku uchwałą 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 

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 Nr 2 do uzasadnienia. 

 

 


