
1 

 

- 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.), 
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 przedsięwzięcia stanowiące 

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

o finansach publicznych pn.: 

1) „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach”, 

2) „Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

niezbędnego do utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza”. 

 

§ 2 

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 przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2021 roku na rok 2022 wraz ze zwiększeniem zakresu w latach 2022-2023  

oraz zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 
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2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 na „Rozbudowa DW 

878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869”. 

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

w ust. 1 o kwotę 13.000.000,-zł (wydatki majątkowe). 

4. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2022 – 2023 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2022 o kwotę 13.113.680,-zł, 

2) w roku 2023 o kwotę 2.752.237,-zł. 

5. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 2.752.237,-zł. 

 

§ 3 

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

wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 

"Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie”, 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 

wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2024 roku wraz przeniesieniem na ten 

rok części zakresu planowanego do wykonania w latach 2022-2023. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa  

w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2024. 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2022 – 2024 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 15.142.000,-zł, 

2) w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 5.179.000,-zł, 

3) w roku 2024 ustala się w kwocie 20.321.000,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 15.142.000,-zł. 
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§ 4 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach 

Podmiejskiej Kolej Aglomeracyjnej - PKA”, 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 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2022 wraz ze 

zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

w ust. 1 o kwotę 1.042.869,-zł (wydatki bieżące). 

3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 1.042.869,-zł. 

 

§ 5 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach 

przewozów wojewódzkich”, 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 zwiększeniu zakresu 

planowanego do wykonania w roku 2022 wraz ze zwiększeniem łącznych 

nakładów na przedsięwzięcie.  

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

w ust. 1 o kwotę 3.986.152,-zł (wydatki bieżące). 

3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 3.986.152,-zł. 

 

§ 6 

1. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć: 

1) 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 28 grudnia 2021 roku pn.: 
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a) „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020” o kwotę 6.175,-zł (wydatki bieżące), 

b) „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” o kwotę 24.976,-zł 

(wydatki bieżące),  

c) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-

Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap 

II” o kwotę 17.086.540,-zł (wydatki majątkowe), 

d) „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną 

obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28” o kwotę 5.000.000,-zł 

(wydatki majątkowe), 

e) „"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza 

technicznego” o kwotę 61.550.666,-zł (wydatki majątkowe), 

2) stanowiących program, projekt lub zadanie inne 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 28 grudnia 2021 roku pn.: 

a) „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi 

wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za 

likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej 

nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III"” o kwotę  

6.249.916,-zł (wydatki majątkowe), 

b) „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi 

ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa 

Podkarpackiego” o kwotę 850.926,-zł (wydatki majątkowe), 

c) „Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu 

dróg wojewódzkich” o kwotę 122.939,-zł (wydatki bieżące), 

d) „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym” o kwotę 

150.000,-zł (wydatki bieżące), 

e) „Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami” 

o kwotę 110.479,-zł (wydatki bieżące), 

2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć 

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

pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do 
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uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 

2021 roku pn. „Zimowe utrzymanie dróg” o kwotę 2.539.925,-zł (wydatki 

bieżące). 

 

§ 7 

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 80.916.120,-zł. 

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 XLIII/727/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 roku, ogółem o kwotę 10.279.165,-zł, w 

tym: 

1) obciążających budżet roku 2023 zmniejsza się o kwotę 9.894.625,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2024 zwiększa się o kwotę 20.252.627,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2025 zmniejsza się o kwotę 15.821,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2026 zmniejsza się o kwotę 14.962,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2027 zmniejsza się o kwotę 14.962,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2028 zmniejsza się o kwotę 14.646,-zł, 

7) obciążających budżet roku 2029 zmniejsza się o kwotę 9.223,-zł, 

8) obciążających budżet roku 2030 zmniejsza się o kwotę 9.223,-zł. 

 
§ 8 

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 19.340.478,-zł. 

2. Zwiększa się upoważnienie dla Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa 
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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 11.048.591,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2023 zmniejsza się o kwotę 9.125.199,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2024 zwiększa się o kwotę 20.252.627,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2025 zmniejsza się o kwotę 15.821,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2026 zmniejsza się o kwotę 14.962,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2027 zmniejsza się o kwotę 14.962,-zł, 

6) obciążających budżet roku 2028 zmniejsza się o kwotę 14.646,-zł, 

7) obciążających budżet roku 2029 zmniejsza się o kwotę 9.223,-zł, 

8) obciążających budżet roku 2030 zmniejsza się o kwotę 9.223,-zł. 

 

§ 9 

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 współfinansowania działalności międzyzakładowych pracowniczych kas 

zapomogowo – pożyczkowych. 

 

§ 10 

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 współfinansowania działalności międzyzakładowych 

pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych. 

 

§ 11 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-6, zmianami w budżecie  

w miesiącach kwiecień - maj wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa 
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Podkarpackiego i Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany 

załączników Nr 1 i 2 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. 

 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


