- projektUCHWAŁA 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 2021 r. poz. 305
t.j.) 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
1. Zmienia

się

zakres

wykonywania

wieloletniego

przedsięwzięcia

pn.

„Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na
odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród”, 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 6.432.788,-zł.
§2
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa
nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m.
Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece
Wisłoka”, 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 i 2022 oraz części zakresu z roku 2021 na rok 2022.
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2. Zmienia

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 zmniejsza się o kwotę 3.013,-zł,
2) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 82.297,-zł.
3. Zmniejsza

się

limit

zobowiązań

majątkowych

związanych

z

realizacją

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 21.116.338,-zł.
§3
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa
/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”,
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, zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2021 roku oraz
zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa
w ust. 1 o kwotę 1.916.602,-zł (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa

się

limit

wydatków

majątkowych

związanych

z

realizacją

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 2.211.493,-zł.
§4
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa
/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew
- Polańczyk”, 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, zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2021 roku oraz
zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa
w ust. 1 o kwotę 400.000,-zł (wydatki majątkowe).
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3. Zwiększa

się

limit

wydatków

majątkowych

związanych

z

realizacją

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 402.277,-zł.
§5
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa
/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku drogi od m.
Zapałów do m. Oleszyce”, 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, zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania
w 2021 roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa
w ust. 1 o kwotę 400.000,-zł (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa

się

limit

wydatków

majątkowych

związanych

z

realizacją

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 2.361.606,-zł.
§6
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa
obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865”, 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 urealnieniu zakresu poniesionego do końca 2020 roku,
zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2021 - 2022 oraz
zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa
w ust. 1 o kwotę 7.886.370,-zł (wydatki majątkowe).
3. 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 2.057.950,-zł,
2) w roku 2022 o kwotę 5.387.680,-zł.
4. Zmniejsza

się

limit

zobowiązań

majątkowych

związanych

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 17.697.198,-zł.
3

z

realizacją

§7
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zachowanie
i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”,
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 29.237,-zł,
2) w roku 2022 o kwotę 73.501,-zł.
3. Zwiększa

się

limit

zobowiązań

bieżących

związanych

z

realizacją

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 73.501,-zł.
§8
1. Zmienia

się

zakres

wykonywania

wieloletniego

przedsięwzięcia

pn.

„Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”, 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 699.664,-zł.
§9
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Dotacja
celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020”, 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 urealnieniu zakresu
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poniesionego do końca 2020 roku, zmianie zakresu planowanego do wykonania
w latach 2021-2023 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa
w ust. 1 o kwotę 1.494.706,-zł (wydatki bieżące).
3. Zmienia się limit wydatków bieżących 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 2.287.000,-zł,
2) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 615.000,-zł,
3) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 147.538,-zł.
4. Zmniejsza

się

limit

zobowiązań

bieżących

związanych

z

realizacją

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 467.462,-zł.
§ 10
1. Zmienia

się

zakres

wykonywania

wieloletniego

przedsięwzięcia

pn.

„Kompetencje plus”, 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 223.862,-zł.
§ 11
1. Zmienia

się

zakres

wykonywania

wieloletniego

przedsięwzięcia

pn.

„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez
opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
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
wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, przeniesieniu części
zakresu planowanego do wykonania do końca 2020 roku na rok 2021 oraz części
zakresu z 2021 roku na rok 2022.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019 – 2022.
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3. Zmienia 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 zmniejsza się o kwotę 544.991,-zł,
2) w roku 2022 ustala się w kwocie 580.000,-zł.
4. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o
którym mowa w ust. 1 w kwocie 580.000,-zł.
§ 12
1. Zmienia

się

zakres

wykonywania

wieloletniego

przedsięwzięcia

pn.

„www.muzeach”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w
art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2
załączniku

Nr

2

do

ustawy o finansach publicznych, określonego w

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 związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym
mowa w ust. 1 w latach 2021 - 2022 w następujący sposób:
1)

w roku 2021 o kwotę 35.411,-zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o
kwotę 30.078,-zł i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 5.333,-zł),

2)

w roku 2022 o kwotę 10.370,-zł (wydatki bieżące).

3. Zwiększa

się

limit

zobowiązań

bieżących

związanych

z

realizacją

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 10.370,-zł.
§ 13
1. Zmienia

się

zakres

wykonywania

wieloletniego

przedsięwzięcia

pn.

„Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji
społecznej”, 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 rok 2021.
2. Zwiększa

się

limit

wydatków

majątkowych

związanych

z

realizacją

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 66.722,-zł.
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§ 14
1. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć:
1) 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 w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2021 r. pn.:
a) „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 20142020” o kwotę 23.472,-zł (wydatki bieżące),
b) „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” o kwotę 142.765,-zł
(wydatki bieżące),
c) „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim
w latach 2020-2022” o kwotę 280,-zł (wydatki bieżące),
d) „"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza
technicznego” o kwotę 552.270,-zł (wydatki majątkowe),
2) stanowiących program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4
pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do
uchwały XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 19 stycznia 2021 r. pn.:
a) „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu
zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do
31.12.2025r.” o kwotę 263.088.635,-zł (wydatki bieżące),
b)

„Utrzymanie zespołów trakcyjnych” o kwotę 1.804.259,-zł (wydatki
bieżące),

c) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020” o kwotę 8.703.530,zł (wydatki bieżące),
d) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa
Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową
niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w
miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa” o kwotę
983.120,-zł (wydatki majątkowe),
e) „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi
ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa
Podkarpackiego” o kwotę 547.000,-zł (wydatki majątkowe),
e) „Zimowe utrzymanie dróg” o kwotę 17.672.523,-zł (wydatki bieżące)
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f)

„Remonty cząstkowe nawierzchni” o kwotę 2.542.046,-zł (wydatki
bieżące),

g) „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg
wojewódzkich

na

terenie

województwa

podkarpackiego”

o

kwotę

2.960.994,-zł (wydatki bieżące),
h) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA” o kwotę 21.098.668,-zł (wydatki
bieżące),
i)

„Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych
przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA” o kwotę
98.505.678,-zł (wydatki bieżące),

j)

„Prowadzenie

Regionalnej/ych

Placówki/ek

Opiekuńczo

-

Terapeutycznej/ych” o kwotę 213.777,-zł (wydatki bieżące),
2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć:
1) 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 w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2021 r. pn.
„Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” o kwotę 13.562,-zł (wydatki
bieżące),
2) stanowiących program, projekt lub zadanie inne 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 w Rzeszowie
z dnia 19 stycznia 2021 r. pn. „Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie
gruntów pokrytych wodami” o kwotę 6,-zł (wydatki bieżące).
§ 15
1. Zmniejsza 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 XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
19 stycznia 2021 r. ogółem o kwotę 38.865.260,-zł, w tym:
1) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 38.856.260,-zł,
2) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 9.000,-zł.
2. Zmniejsza się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do
zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań
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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
418.577.316,-zł, w tym:
1) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 109.238.415,-zł,
2) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 105.862.702,-zł,
3) obciążających budżet roku 2024 o kwotę 104.829.778,-zł,
4) obciążających budżet roku 2025 o kwotę 98.646.421,-zł.
§ 16
1. Zmniejsza się upoważnienie 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
38.796.788,-zł, w tym:
1) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 38.836.288,-zł,
2) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 1.000,-zł.
2. Zmniejsza się upoważnienie

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.
ogółem o kwotę 24.839.916,-zł, w tym:
1)

obciążających budżet roku 2022 o kwotę 15.504.726,-zł,

2) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 9.335.190,-zł.
§ 17
W związku ze zmianami zawartymi w § 1-14 oraz zmianami w budżecie
w miesiącach marzec - kwiecień 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
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Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Załączniki do Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2045 otrzymują brzmienie jak załączniki do
niniejszej uchwały.
§ 18
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§ 19
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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