
UCHWAŁA Nr 343 / 6820 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 14 grudnia 2021r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022 – 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.), 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.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 83 t.j.), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2022 – 2045, 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 343/6820/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 14 grudnia 2021r.  

 

AUTOPOPRAWKI 
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego 

na lata 2022 - 2045 
 

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 

2022 – 2045 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 oraz objaśnień do projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022 – 2045. Załączniki 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2045 otrzymują brzmienie  

jak załączniki do niniejszych autopoprawek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie 
przyjęcia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2022 - 2045. 

 
 

Projekt uchwały przygotowano w związku z opracowaniem przez Zarząd 

Województwa autopoprawek do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego  

na 2022 rok. Zmiany obejmują aktualizację prognozy kwoty długu (Zał. Nr 1). 

W 2022 r. dokonuje się: 

1) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.739.500,-zł  

wraz ze zwiększeniem deficytu budżetu, 

2) ustalenia sposobu finansowania zwiększanego deficytu poprzez zmianę 

przeznaczenia części przychodów z tytułu wpływów środków z lokat założonych 

w 2021 r., w tym:  

a) zmniejszenie planu przychodów przeznaczonych na założenie lokat  

wraz z odpowiednim zmniejszeniem rozchodów,  

b) zwiększenie planu przychodów przeznaczonych na pokrycie deficytu. 

W związku ze zmniejszeniem w 2022 r. rozchodów przeznaczonych na założenie 

lokat wykraczających poza rok budżetowy, w 2023 r. dokonuje się: 

1) zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych 

inwestycji jednorocznych wraz ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 

1.739.500,-zł, 

2) zmniejszenia planu przychodów na finansowanie deficytu z tytułu wpływów 

środków z lokat z roku 2022 o kwotę 1.739.500,-zł.  

 

Ponadto dokonuje się zmiany objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej  

w związku z koniecznością wprowadzenia zapisu dotyczącego dokonanego przez 

Zarząd Województwa Podkarpackiego wyboru długości okresu stosowanego  

do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2021 r. wybrany 

został wariant średniej 3-letniej. 

  


