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- projekt- 
UCHWAŁA Nr  …/…/22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia … . … . 2022 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 228 i art. 231 ust. 1 
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.). 
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku dodaje się przedsięwzięcie o którym mowa 

w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych pn. „Funkcjonowanie 

Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 

2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023”. 

 

§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „CRinMA - 

Cultural Resources in the Mountain Areas”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 

1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2021 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 2.995,-zł. 

 

§ 3 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Lekcja: 

Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 

ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 
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XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2021 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 38.414,-zł. 

 

§ 4 

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 

XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2021 roku na rok 2022. 

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

mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 733.403,-zł (w tym: wydatki bieżące  

o kwotę 709.211,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 24.192,-zł). 

 

§ 5 

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 XLIII/727/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. Zmiana polega na 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2021 roku na 

rok 2022. 

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

mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 1.066.520,-zł (w tym: wydatki bieżące  

o kwotę 1.055.806,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 10.714,-zł). 

 

§ 6 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Kompetencje plus”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach 
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publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. Zmiana polega na 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2021 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 1.651,-zł. 

 

§ 7 

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

Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 

pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 

2021 roku. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania do końca 2021 roku na rok 2022. 

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

mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 1.891.495,-zł (w tym: wydatki bieżące  

o kwotę 1.834.263,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 57.232,-zł). 

 

§ 8 

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 

XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2021 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 1.928.640,-zł. 

 

§ 9 

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

System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”, o którym mowa w art. 226 ust. 

4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 

2021 roku. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 
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wykonania do końca 2021 roku na rok 2022 wraz ze zwiększeniem zakresu 

planowanego  do wykonania w tym roku oraz zwiększeniem łącznych nakładów 

na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 215.641,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 2.749.445,-zł. 

 

§ 10 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „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”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 

pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 

2021 roku. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania 

w roku 2023 wraz ze zmniejszeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 18.600.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2023 o kwotę 18.600.000,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  18.600.000,-zł. 

 

§ 11 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy 

sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do 

szlaku rowerowego Green Velo”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do 
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końca 2021 roku na rok 2022 wraz ze zmniejszeniem zakresu planowanego  do 

wykonania w tym roku oraz zmniejszeniem łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 2.575.786,-zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące  

o kwotę 2,-zł i zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 2.575.788,-zł). 

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

mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 82.844,-zł (w tym: zwiększa się wydatki 

bieżące o kwotę 13.507,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 96.351,-

zł). 

 

§ 12 

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

węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów”, 

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 XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 

2021 roku. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania w 2027 roku na lata 2022-2023. 

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2022-2023 i 2027 w 

następujący sposób: 

1) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 161.470,-zł, 

2) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 45.000,-zł, 

3) w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 206.470,-zł.  

3. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  161.470,-zł. 

 

§ 13 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 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 XLIII/727/21 Sejmiku 
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Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. Zmiana polega na 

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2021 roku na 

rok 2022 wraz ze zwiększeniem zakresu w tym roku, zmniejszeniem części 

zakresu w 2023 oraz zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 3.973.279,-zł (wydatki bieżące). 

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

którym mowa w ust. 1 w latach 2022-2023 w następujący sposób: 

1) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 4.422.000,-zł, 

2) w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 115.114,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę  115.114,-zł. 

 

§ 14 

Dokonuje się zmiany nazwy wieloletnich przedsięwzięć, stanowiących 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 XLVII/790/17 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. w tym: 

1) zadanie pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania 

kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA” otrzymuje 

nazwę „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w 

ramach Podmiejskiej Kolej Aglomeracyjnej – PKA”. 

2) zadanie pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r.” 

otrzymuje nazwę „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich 

realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich”. 

 

§ 15 

1. Zmniejsza 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 XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

28 grudnia 2021 roku, obciążających budżet roku 2023 o kwotę 17.196.071,-zł. 
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2. Zmniejsza 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 XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 28 grudnia 2021 roku, ogółem o kwotę 276.584,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 70.114,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2027 o kwotę 206.470,-zł. 

 
§16 

1. Zmniejsza się upoważnienie dla 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 XLIII/727/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 roku, obciążających 

budżet roku 2023 o kwotę 18.600.000,-zł. 

2. Zmniejsza 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 XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 

roku, ogółem o kwotę 276.584,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 70.114,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2027 o kwotę 206.470,-zł. 

 

§ 17 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-14, zmianami w budżecie  

w miesiącach styczeń - luty wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego, obowiązkiem 

skorygowania ujętych w prognozie wartości wykonania w zakresie roku 2021 po 

sporządzeniu sprawozdań rocznych, dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i 2 oraz 

objaśnień do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

28 grudnia 2021 roku. Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 

2045 otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały. 
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§ 18 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


