
 

 

UCHWAŁA Nr 313 / 6242 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 20 września 2021r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku  

Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 - 2045. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.)  
oraz na podstawie Uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 19 stycznia 2021 r. 
 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045, wniesionego pod obrady 

Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 312/6239/21 z dnia 16 września 2021 r., o treści 

jak w załączniku do niniejszej uchwały.  

2. Przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego autopoprawki, 

o których mowa w ust. 1. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik do Uchwały Nr 313/6242/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 20 września 2021r.   

 

 

AUTOPOPRAWKI  

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego  

na lata 2021 – 2045 
 

 

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2021 – 2045, wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą 

Zarządu Nr 312/6239/21 z dnia 16 września 2021 r., dokonuje się dodatkowych 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego: 

1. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. dodaje się przedsięwzięcie 

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

pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn. „Przeprowadzenie audytu 

zewnętrznego w zakresie poprawności stosowania przez Samorząd 

Województwa Podkarpackiego zasad zapewniających równe traktowanie  

i poszanowanie różnorodności”. 

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. o kwotę 250.000,-zł, 

obciążających budżet roku 2022. 

3. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i 2 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 autopoprawki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie 
przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045. 

 
 

 Projekt uchwały przygotowano w związku z koniecznością ujęcia w  wykazie 

zadań wieloletnich nowego przedsięwzięcia pn. „Przeprowadzenie audytu 

zewnętrznego w zakresie poprawności stosowania przez Samorząd Województwa 

Podkarpackiego zasad zapewniających równe traktowanie i poszanowanie 

różnorodności”. Wartość przedsięwzięcia wynosi 250.000,-zł, w całości  finansowane 

ze środków własnych samorządu województwa. Okres realizacji w latach 2021 – 

2022. Planuje się zawarcie umowy w 2021 roku, po wyłonieniu wykonawcy zadania. 

Wprowadzenie do WPF dokonywane jest w celu umożliwienia zaciągnięcia 

zobowiązań wykraczających poza 2021 r.  

Ustalenie limitu wydatków na przedsięwzięcie nie powoduje dodatkowych obciążeń 

ze środków własnych – z uwagi na wyodrębnienie z wydatków bieżących 

(związanych z utrzymaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego, jednostek 

budżetowych oraz osób prawnych otrzymujących dotacje na działalność bieżącą), 

skalkulowanych w WPF. 

Ponadto dokonuje się dostosowania załącznika Nr 1 do stanu budżetu 

Województwa w 2021 r. po zmianach w budżecie wynikających z uchwał podjętych 

przez Zarząd Województwa w miesiącu wrześniu br. oraz autopoprawek do projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego na 2021 r.  

 


