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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 2021r. poz. 83 t.j.). 
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. dodaje się przedsięwzięcie o którym 

mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych pn. 

„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica 

Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga  - etap II”. 

 

§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica 

Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”,  o którym mowa w art. 226 

ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 

stycznia 2021 r. Zmiana polega na zmniejszeniu części zakresu planowanego do 

wykonania w latach 2021-2022 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 na 

„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica 

Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I”. 

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

w ust. 1 o kwotę 2.482.739,-zł (wydatki majątkowe). 
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4. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2021 - 2022 w następujący 

sposób 

1) w roku 2021 o kwotę 309.167,-zł, 

2) w roku 2022 o kwotę 2.173.572,-zł. 

5. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 2.173.572,-zł. 

 

§ 3 

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 XXXI/518/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na przeniesieniu części 

zakresu planowanego do wykonania do końca 2020 roku na lata 2021 - 2022. 

2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2021 - 2022 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2021 o kwotę 1.407.000,-zł, 

2) w roku 2022 o kwotę 1.000.000,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

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

 

§ 4 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, 

realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”, 

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 XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 

stycznia 2021 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania w latach 2022-2023 na rok 2021. 
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2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2021 - 2023 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2021 zwiększa się o kwotę 540.000,-zł, 

2) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 385.000,-zł, 

3) w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 155.000,-zł. 

3. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 540.000,-zł. 

 

§ 5 

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

kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego 

(makroregion IV)”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2020 roku na 

rok 2021.  

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 106.051,-zł. 

 

§ 6 

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

Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 

pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 

stycznia 2021 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania do końca 2020 roku na rok 2021.  

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 153.558,-zł. 

 

§ 7 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Lekcja: 

Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 

ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 
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XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2020 roku na rok 2021.  

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 43.379,-zł. 

 

§ 8 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„English4You”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2020 roku na 

rok 2021.  

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 84.325,-zł. 

 

§ 9 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 

1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2020 roku na lata 2021 - 2022.  

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

o którym mowa w ust. 1 w latach 2021- 2022 w następujący sposób: 

1) w roku 2021 o kwotę 326.233,-zł, 

2) w roku 2022 o kwotę 2.963.996,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 2.963.996,-zł. 

 

§ 10 

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 
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XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2020 roku na rok 2021 oraz przeniesieniu części wydatków bieżących na 

majątkowe. 

2. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie o którym mowa ust. 1 

dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

76.400,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 76.400,-zł. 

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

mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 211.141,-zł (w tym: wydatki bieżące  

o kwotę 134.741,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 76.400,-zł). 

 

§ 11 

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

System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”, o którym mowa w art. 226 ust. 

4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 

stycznia 2021 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania do końca 2020 roku na rok 2021.  

2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 59.675,-zł. 

 

§ 12 

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

kooperacji”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2020 roku na 

rok 2021.  

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 2.382.265,-zł. 

 

§ 13 

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

sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-
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2022”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, 

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2020 roku na 

rok 2021.  

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 122.377,-zł. 

 

§ 14 

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 XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

19 stycznia 2021 r. ogółem o kwotę 60.056.675,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 44.676.674,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 15.380.001,-zł. 

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 XXXI/518/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. ogółem o kwotę 

460.000,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę 615.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2023 zmniejsza się o kwotę 155.000,-zł. 

 

§ 15 

1. Zwiększa się upoważnienie dla 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 XXXI/518/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. ogółem o kwotę 

57.133.179,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 41.753.178,-zł, 
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2) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 15.380.001,-zł. 

2. Zwiększa się upoważnienie dla 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 

XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. o 

kwotę 1.000.000,-zł obciążających budżet roku 2022 

 

§ 16 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-13 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącu lutym wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego 

oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i 

2 oraz objaśnień do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 19 stycznia 2021 r. Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2021 - 2045 otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały. 

 

§ 17 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 


