
 

 

UCHWAŁA Nr 398 / 7989 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 20 czerwca 2022 r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku  

Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022 - 2045. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547), 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.), 

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.) oraz Uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

28 grudnia 2021 r., 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2022 – 2045, wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą 

Zarządu Nr 397/7942/22 z dnia 14 czerwca 2022 r., 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 398/7989/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 20 czerwca 2022 r. 
 

AUTOPOPRAWKI  

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego  

na lata 2022 – 2045. 
 

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2022 – 2045, wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą 

Zarządu Nr 397/7942/22 z dnia 14 czerwca 2022 r., dokonuje się dodatkowych zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego: 

 

− Dokonuje się zmiany załącznika  Nr 1 oraz objaśnień do uchwały Nr XLIII/727/21 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 r. Załączniki  

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2045 otrzymują brzmienie jak 

załączniki do niniejszej autopoprawki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie 
przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2022 – 2045. 

 
 

Projekt uchwały przygotowano w związku z autopoprawkami do projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego na 2022 r.  

Autopoprawka obejmuje dostosowanie załącznika Nr 1 do stanu budżetu 

Województwa w 2022 r. 

W następstwie zwiększenia w 2022 roku planu rozchodów z tytułu udzielonych 

pożyczek z budżetu (pożyczka dla Podkarpackiego Centrum Medycznego  

w Rzeszowie z terminem spłaty do końca 2027 roku) i zmniejszenia planu 

przychodów z tytułu założenia lokat konieczne jest: 

− w roku 2023 zmniejszenie planu przychodów z tytułu wpływu z lokat założonych 

w 2022 roku o kwotę 1.440.965,-zł, 

− w roku 2027 ustalenie planu przychodu z tytułu spłaty pożyczki. 

Zmienione obciążenia budżetu bilansuje się poprzez zmianę w wydatkach na 

przyszłe inwestycje jednoroczne, w tym: 

− w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 1.440.965,-zł tj. z kwoty 100.776.550,-zł na 

kwotę 99.335.585,-zł, 

− w roku 2027 zwiększa się o kwotę 1.440.965,-zł tj. z kwoty 224.388.198,-zł na 

kwotę 225.829.163,-zł. 

 

Wraz ze zmianami opisanymi powyżej nie następuje zmiana relacji wskaźników 

zadłużenia o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

 

 

 

 

 

 


