
1 

 

- 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 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 

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

Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. dodaje się przedsięwzięcia stanowiące 

program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2  ustawy  

o finansach publicznych pn.: 

1) „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - 

budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru”, 

2) „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej  

dla dostosowania budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących 

przepisów ochrony pożarowej”, 

3) „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego  

i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, 

4) „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986  

w m. Ostrów”. 

 

§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „"Budowa 

Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego”,  

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 
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zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2022-2023 wraz  ze 

zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie.   

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa  

w ust. 1 o kwotę 5.746.452,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2022-2023 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2022 o kwotę 1.000.000,-zł, 

2) w roku 2023 o kwotę 4.746.452,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 5.746.452,-zł. 

 

§ 3 

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

specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności 

województwa podkarpackiego”, 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 zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania  

w latach 2021-2023 wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów  

na przedsięwzięcie.   

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa  

w ust. 1 o kwotę 1.000.000,-zł (wydatki bieżące). 

3. Zwiększa 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 o kwotę 200.000,-zł, 

2) w roku 2022 o kwotę 500.000,-zł, 

3) w roku 2023 o kwotę 300.000,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 800.000,-zł. 

 

§ 4 

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

System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 
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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 w 2021 roku oraz w łącznych nakładach  

na przedsięwzięcie części wydatków majątkowych na bieżące wraz  

ze zmniejszeniem zakresu planowanego do wykonania w tym roku. 

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

w ust. 1 o kwotę 187.227,-zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

2.737.418,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.924.645,-zł). 

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

mowa w ust. 1, w roku 2021 o kwotę 187.227,-zł (w tym: zwiększa się wydatki 

bieżące o kwotę 2.737.418,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 

2.924.645,-zł). 

 

§ 5 

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

podkarpackiego centrum nauki”, 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 wraz ze zwiększeniem zakresu  

w latach 2021 – 2022 oraz zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa  

w ust. 1 o kwotę 380.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. 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 1.849.185,-zł, 

2) w roku 2022 o kwotę 304.000,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 304.000,-zł. 

 

§ 6 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 
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2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”, 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 roku 2022 na rok 2021. 

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 zwiększa się o kwotę 1.237.162,-zł, 

2) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 1.237.162,-zł. 

3. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.237.162,-zł. 

 

§ 7 

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

Trasa Turystyczna w Przemyślu”, 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 174.024,-zł. 

 

§ 8 

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

projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"”, 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 w 2021 oraz w łącznych nakładach  

na przedsięwzięcie części wydatków majątkowych na bieżące.  
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2. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie o którym mowa ust. 1 

dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

15.000,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,-zł. 

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

mowa w ust. 1, w roku 2021 w następujący sposób: zwiększa się wydatki bieżące 

o kwotę 15.000,-zł zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,- zł. 

 

§ 9 

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 6.850.452,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 1.804.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 5.046.452,-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 

54.906.288,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 3.327.528,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 3.574.690,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2024 o kwotę 7.324.690,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2025 o kwotę 9.679.690,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2026 o kwotę 20.244.690,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2027 o kwotę 10.755.000,-zł. 

 

§ 10 

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

40.000.000,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 440.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 570.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2024 o kwotę 4.320.000,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2025 o kwotę 6.675.000,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2026 o kwotę 17.240.000,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2027 o kwotę 10.755.000,-zł. 

 

§ 11 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-8 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach maj - czerwiec 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. 

 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


