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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 2021 r. poz. 305 
t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (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: 

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

a) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok 

szkolny 2021/2022”, 

b) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok 

szkolny 2021/2022”, 

c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, 

na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 

0+020,65 do km 5+013,55) wraz z odcinkami nawiązania, z przebudową, 

budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń 

budowlanych”, 

2) stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 

1 i 2  ustawy o finansach publicznych pn.: 
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a) „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa 

podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo 

terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu 

o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki 

Naturalny Wypas III"”, 

b) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica 

Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika 

wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i 

urządzeń budowlanych w m. Przeworsk”, 

c) „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 

(PSIP)”. 

 

§ 2 

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

Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora 

Solińskiego i Wielkiej Domaszy”, 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 do 2022 r. wraz z przeniesieniem 

części zakresu planowanego do wykonania w roku 2021 na  rok 2022. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020 – 2022. 

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 12.000,-zł, 

2) w roku 2022 ustala się w kwocie 12.000,-zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1 w kwocie 12.000,-zł. 

 

§ 3 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Góry bez 

granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, 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 



3 

 

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

zakresu planowanego do wykonania w roku 2021 wraz  ze zwiększeniem 

łącznych nakładów na przedsięwzięcie.   

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

w ust. 1 o kwotę 15.519,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 15.519,-zł.  

 

§ 4 

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

polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania 

działań rewitalizacyjnych”, 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 do 2022 r. wraz z przeniesieniem 

części zakresu planowanego do wykonania do końca 2020 roku oraz części 

zakresu z planowanego do wykonania w 2021 roku na rok 2022.  

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020 – 2022. 

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 263.828,-zł, 

2) w roku 2022 ustala się w kwocie 419.158,-zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1 w kwocie 419.158,-zł. 

 

§ 5 

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 urealnieniu zakresu poniesionego do końca 2020 roku, 

zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2021 - 2022 oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  



4 

 

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

w ust. 1 o kwotę 11.021.035,-zł (wydatki bieżące). 

3. Zmniejsza 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 6.242.494,-zł, 

2) w roku 2022 o kwotę 4.556.594,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 4.556.594,-zł. 

 

§ 6 

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 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2021 wraz ze 

zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 2,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 2,-zł. 

 

§ 7 

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

standardy obsługi inwestora w samorządach 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 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2020 roku na 

rok 2022. 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 138.111,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 138.111,-zł. 
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§ 8 

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 przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania w 2021 roku na rok 2022. 

2. Zmienia się limit wydatków 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 1.307.406,-zł (w tym: wydatki bieżące o 

kwotę 65.001,-zł i majątkowe o kwotę 1.242.405,-zł), 

2) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1.307.406,-zł (w tym: wydatki bieżące o 

kwotę 65.001,-zł i majątkowe o kwotę 1.242.405,-zł). 

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

mowa w ust. 1 o kwotę 1.307.406,-zł (w tym: limit zobowiązań bieżących  

o kwotę o kwotę 65.001,-zł i limit zobowiązań majątkowych o kwotę 1.242.405,-

zł). 

 

§ 9 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Standardy w 

zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po 

wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, 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 roku 2021 wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie.   

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

w ust. 1 o kwotę 3.001,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 3.001,-zł.  
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§ 10 

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

Informacyjne Funduszy Europejskich”, 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, 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2021 oraz zmniejszeniu 

łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

w ust. 1 o kwotę 306.514,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę 27.813,-zł.  

 

§ 11 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „RPO WP na 

lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” 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 w  

latach 2021 i 2023 na rok 2022. 

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

mowa w ust. 1, w latach 2021-2023 w następujący sposób: 

1) w roku 2021 zmniejsza o kwotę 21.176.470,-zł (wydatki majątkowe), 

2) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 23.020.269,-zł (w tym: wydatki bieżące o 

kwotę 1.749.294,-zł i majątkowe o kwotę 21.270.975,-zł), 

3) w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 1.843.799,-zł (w tym: wydatki bieżące o 

kwotę 1.749.294,-zł i majątkowe o kwotę 94.505,-zł). 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 21.176.470,-zł. 
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§ 12 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 

2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”, 

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 zwiększeniu zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2022 wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 4.196.800,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 4.196.800,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 4.196.800,-zł. 

 

§ 13 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 

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 zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2022 

wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 807.767,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 807.767,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 807.767,-zł. 
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§ 14 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 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 poniesionego do końca 

2020 roku, zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2021-2023 

oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

w ust. 1 o kwotę 5.418.602,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę. 5.202.125,-zł i 

majątkowe o kwotę 216.477,-zł). 

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

mowa w ust. 1, w latach 2021-2023 w następujący sposób: 

1) w roku 2021 zmniejsza o kwotę 2.864.691,-zł (w tym: wydatki bieżące o 

kwotę 2.554.504,-zł i majątkowe o kwotę 310.187,-zł), 

2) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1.464.624,-zł (w tym: wydatki bieżące o 

kwotę 1.087.624,-zł i majątkowe o kwotę 377.000,-zł), 

3) w roku 2023 ustala się w kwocie 5.904.358,-zł (wydatki bieżące). 

4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1 o kwotę 7.368.982,-zł (w tym: limit zobowiązań bieżących  

o kwotę o kwotę 6.991.982,-zł i limit zobowiązań majątkowych o kwotę 377.000,-

zł). 

 

§ 15 

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 

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

Zmiana polega na skróceniu okresu realizacji do 2021 roku wraz ze 

zmniejszeniem zakresu planowanego do wykonania w latach 2022 – 2026 oraz 

zmniejszeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014 – 2021. 
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3. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa  

w ust. 1 o kwotę 3.500.000,-zł (wydatki bieżące). 

4. Zmniejsza się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1, w latach 2022-2026 w następujący sposób: 

1) w roku 2022 o kwotę 700.000,-zł, 

2) w roku 2023 o kwotę 700.000,-zł,  

3) w roku 2024 o kwotę 700.000,-zł,  

4) w roku 2025 o kwotę 700.000,-zł,  

5) w roku 2026 o kwotę 700.000,-zł. 

5. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 3.500.000,-zł. 

 

§ 16 

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

System Informacji Medycznej (PSIM)”, 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 w 

roku 2021 na  rok 2022. 

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 6.892.428,-zł, 

2) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 6.892.428,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 6.892.428,-zł. 

 

§ 17 

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 zwiększeniu zakresu planowanego do 
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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 2.926.002,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa 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 o kwotę 1.052.041,-zł, 

2) w roku 2022 o kwotę 978.716,-zł,  

3) w roku 2023 o kwotę 895.245,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.873.961,-zł. 

 

§ 18 

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

usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie 

kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r.” 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 zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2021 roku 

wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 44.000,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1, w roku 2021 o kwotę 44.000,-zł. 

 

§ 19 

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

drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń 

wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i 

roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 

121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej 

działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w 
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miejscowości Koniaczów”, 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 

wydłużeniu okresu realizacji do 2022 roku wraz z przeniesieniem na ten rok  

części zakresu planowanego do wykonania do końca 2020 roku i części zakresu 

planowanego do wykonania w 2021 roku. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020 – 2022. 

3. 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 133.764,-zł, 

2) w roku 2022 ustala się w kwocie 150.000,-zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 150.000,-zł. 

 

§ 20 

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 w roku 2021 na  rok 

2022. 

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 1.900.000,-zł, 

2) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1.900.000,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.900.000,-zł. 
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§ 21 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Modernizacja kliniki ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie”, 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 2021 na  rok 2022. 

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 4.258.000,-zł, 

2) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 4.258.000,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 4.258.000,-zł. 

 

§ 22 

1. Zwiększa 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 159.064.979,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę 97.408.778,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę 63.756.201,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2024 zmniejsza się o kwotę 700.000,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2025 zmniejsza się o kwotę 700.000,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2026 zmniejsza się o kwotę 700.000,-zł, 

2. Zwiększa się upoważnienie 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 

40.406.026,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 20.391.923,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 10.971.103,-zł, 
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3) obciążających budżet roku 2024 o kwotę 4.171.500,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2025 o kwotę 4.171.500,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2026 o kwotę 700.000,-zł, 

 

§ 23 

1. Zwiększa 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 

134.799.511,-zł, w tym:  

1) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 68.396.191,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 66.403.320,-zł. 

2. Zwiększa 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 11.883.498,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2022 o kwotę 5.979.140,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 5.904.358,-zł. 

 

§ 24 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-21 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach czerwiec - sierpień 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. 
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§ 25 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 26 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


