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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 2022 r. poz. 547 t.j.), 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.), 
art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 
583 t.j.) 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 stanowiące 

program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o 

finansach publicznych pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 

Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz 

budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń 

budowlanych w m. Jarosław”. 

 

§ 2 

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 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 600.081,-zł. 
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§ 3 

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

podkarpackiego centrum nauki”, 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 majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 2.658.046,-zł. 

 

§ 4 

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

szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 

990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 

894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie 

uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu 

brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków”, 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 do 

końca 2021 roku na rok 2022. 

2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 9.152.735,-zł. 

 

§ 5 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Profilaktyka, 

diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z 

chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na 

oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja”, 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 
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przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2021 roku na 

rok 2022. 

2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 2.903.520,-zł. 

 

§ 6 

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

jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu 

Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej 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 

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 majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 427.810,-zł. 

 

§ 7 

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

pomieszczeń II piętra w budynku "A" i "BG" użytkowanych przez Klinikę 

Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka 

Chopina 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 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 majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 5.539.974,-zł. 

 

§ 8 

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 
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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 majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 300.000,-zł. 

 

§ 9 

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

efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w 

Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł 

Energii”, 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 do końca 2021 roku na rok 2022. 

2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 190.000,-zł. 

 

§ 10 

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 XLIII/727/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 roku, ogółem o kwotę 257.400.000,-zł: 

1) obciążających budżet roku 2023 się o kwotę 30.400.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2024 się o kwotę 176.000.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2025 się o kwotę 51.000.000,-zł. 

 
§ 11 

Zwiększa 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 
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Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 roku, ogółem o kwotę 

257.400.000,-zł: 

1) obciążających budżet roku 2023 się o kwotę 30.400.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2024 się o kwotę 176.000.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2025 się o kwotę 51.000.000,-zł. 

 

§ 12 

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd 

Województwa Podkarpackiego do dokonywania zmian związanych z wprowadzeniem 

nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Województwo, o ile zmiana ta 

nie pogorszy wyniku budżetu Województwa. 

 

§ 13 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-9, zmianami w budżecie  

w miesiącach luty - marzec wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa 

Podkarpackiego i Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz korektą sprawozdań 

budżetowych za 2021 rok 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. 

 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


