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UCHWAŁA Nr 334/6573/ 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 15 listopada 2021 r. 

 
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2022 - 2045 

 

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)  

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

 uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego  na lata 2022 - 2045 o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Rzeszowie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik 
do  Uchwały Nr 334/6573/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 
z dnia 15 listopada 2021r. 

 
UCHWAŁA Nr   …..  /  ….   /  21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia …………………….. 2021r. 

 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2022 - 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. 230 ust. 6 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 
oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 
83 t.j.). 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego wraz 

z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2045, w brzmieniu stanowiącym załącznik  

Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami do wartości przyjętych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022 – 2045. 

 

§ 2 

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4  ustawy o finansach 

publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do dokonywania zmian limitów 

zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z 

udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 

ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego 

przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku 

objętego wieloletnią prognozą finansową. 

§ 4 
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Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z 

tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony 

w zakresie: 

1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków 

do takiej sieci, 

2) dostawy gazu z sieci gazowej, 

3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 

4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe, 

5) świadczenia pracy w ramach umów o pracę, 

6) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego, 

7) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej jednostki. 

 

§ 5 

Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień 

kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w 

latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas 

nieokreślony w zakresie: 

1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków 

do takiej sieci, 

2) dostawy gazu z sieci gazowej, 

3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 

4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe, 

5) świadczenia pracy w ramach umów o pracę, 

6) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego, 

7) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej jednostki. 

 

§ 6 

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 
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ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej 

uchwały do kwoty 355.720.551,-zł obciążających budżet roku 2023.  

2. Upoważnia się Zarząd 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 niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 379.870.973,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2023 do kwoty 263.367.552,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2024 do kwoty 53.972.247,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2025 do kwoty 19.858.512,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2026 do kwoty 26.181.106,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2027 do kwoty 15.291.556,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2028 do kwoty 400.000,-zł, 

7) obciążających budżet roku 2029 do kwoty 400.000,-zł, 

8) obciążających budżet roku 2030 do kwoty 400.000,-zł. 

3. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z 

tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy ogółem do kwoty 18.500.000,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2023  do kwoty  10.000.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2024  do kwoty  5.000.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2025  do kwoty  3.500.000,-zł. 

 

§ 7 

1. Upoważnia się Zarząd 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  niniejszej uchwały do kwoty 100.460.847,-zł obciążających 

budżet roku 2023. 

2. Upoważnia się Zarząd 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,  
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określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, do kwoty 315.727.147,-zł w 

tym: 

1) obciążających budżet roku 2023 do kwoty 237.917.626,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2024 do kwoty 40.629.521,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2025 do kwoty 7.185.000,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2026 do kwoty 17.640.000,-zł. 

5) obciążających budżet roku 2027 do kwoty 11.155.000,-zł. 

6) obciążających budżet roku 2028 do kwoty 400.000,-zł. 

7) obciążających budżet roku 2029 do kwoty 400.000,-zł. 

8) obciążających budżet roku 2030 do kwoty 400.000,-zł. 

3. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień 

kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w 

latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ogółem do kwoty 

18.500.000,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2023 do kwoty 10.000.000,-zł; 

2) obciążających budżet roku 2024 do kwoty 5.000.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2025 do kwoty 3.500.000,-zł. 

 

§ 8 

Traci moc uchwała Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045, wraz z jej 

późniejszymi zmianami. 

 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2022 r. 

 


