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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 z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z 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: 

1) dodaje się przedsięwzięcia: 

a) o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych pn. 

„Podkarpacie Uczy Cyfrowo III”, 

b) stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 

pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn.: 

− „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: 

Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Rzeszowie wraz z 

zagospodarowaniem skweru im. G. Gęsickiej i budową parkingów od strony 

południowej”, 

− „Opracowanie programów rozwoju dla obszaru rzeki San, obszaru 

Bieszczad i obszaru Roztocza”, 

− „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-

usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich 

Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, 

− „Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala 

Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu 

komunikacyjnego i parkingów - etap I”, 

− „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział 

Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 
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wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu 

im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej”, 

− „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu 

Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, 

− „Przebudowa DW Nr 991 Lutcza - Krosno oraz DW 989 Strzyżów – Lutcza”, 

− „Dofinansowanie zadań poprawiających stan techniczny oraz 

bezpieczeństwo ruchu na drogach wojewódzkich, realizowanych przez 

Gminy na terenie Województwa Podkarpackiego w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, 

2) skreśla się przedsięwzięcie pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za 

pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego 

lotniska”. 

 

§ 2 

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

wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”, 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 2023 . 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2023 o kwotę 20.188,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 20.188,-zł. 

 

§ 3 

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

Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, 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 urealnieniu nakładów 

poniesionych do końca 2021 roku, zmniejszeniu zakresu planowanego do 

wykonania w 2023 roku oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na 

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

w ust. 1 o kwotę 1.748.073,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2023  o kwotę 1.304.998,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.304.998,-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 w 

2022 roku na rok 2023 wraz z zamianą wydatków majątkowych na bieżące. 

2. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie o którym mowa ust. 1 

dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

116.655,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 116.655,-zł. 

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

mowa w ust. 1 w latach 2022 – 2023 w następujący sposób: 

1) w roku 2022 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 116.655,-zł, 

2) w roku 2023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 116.655,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 116.655,-zł. 

 

§ 5 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica 

Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I”, 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 wydłużeniu okresu realizacji zadania do 

2023 roku wraz z przeniesieniem części zakresu planowanego do wykonania w 
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2022 roku na rok 2023, ustaleniu zakresu w roku 2023 oraz zwiększeniu 

łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa  

w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2023. 

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

w ust. 1 o kwotę 2.000.000,- zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmienia 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 zmniejsza się o kwotę 2.371.423,-zł, 

2) w roku 2023 ustala się w kwocie 4.371.423,-zł. 

5. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 4.371.423,-zł. 

 

§ 6 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica 

Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II”, 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 w 2022 roku na rok 2023 wraz ze 

zmniejszeniem zakresu w 2022 roku oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie.  

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

w ust. 1 o kwotę 14.379.062,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia 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 zmniejsza się o kwotę 17.838.664,-zł, 

2) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 3.459.604,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 3.459.604,-zł. 
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§ 7 

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

/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”, 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 2022 roku wraz ze 

zmniejszeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

w ust. 1 o kwotę 2.509.728,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 2.509.728,-zł. 

 

§ 8 

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

/rozbudowa DW  895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew 

– Polańczyk”, 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 

wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2023 roku wraz z przeniesieniem części 

zakresu planowanego do wykonania w 2022 roku na rok 2023, ustaleniu zakresu 

w roku 2023 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa  

w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017 – 2023. 

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

w ust. 1 o kwotę 4.000.001,- zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmienia 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 zmniejsza się o kwotę 19.989.947,-zł, 

2) w roku 2023 ustala się w kwocie 23.989.948,-zł. 

5. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 23.989.948,-zł. 
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§ 9 

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

drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta 

Sanoka a drogą krajową nr 28”, 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 w 2022 roku na rok 

2023, zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2023 roku oraz 

zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 717.244,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia 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 zmniejsza się o kwotę 259.435,-zł, 

2) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 976.679,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 976.679,-zł. 

 

§ 10 

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

DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869”, 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 w 2022 roku na rok 2023. 

2. Zmienia 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 zmniejsza się o kwotę 20.548.944,-zł, 

2) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 20.548.944,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 20.548.944,-zł. 
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§ 11 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „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"”, 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 2022 roku na rok 2023 wraz ze zwiększeniem zakresu w tym 

roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 100.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia 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 zmniejsza się o kwotę 15.681.726,-zł, 

2) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 15.781.726,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 15.781.726,-zł. 

 

§ 12 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowych”, 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 2027 roku wraz z ustaleniem zakresu w 

latach 2023-2027, zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w 2022 

roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa  

w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012 – 2027. 
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3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa  

w ust. 1 o kwotę 49.510.000,- zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2022 – 2027 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 3.700.000,-zł, 

2) w roku 2023 ustala się w kwocie 17.537.000,-zł, 

3) w roku 2024 ustala się w kwocie 26.527.000,-zł, 

4) w roku 2025 ustala się w kwocie 6.416.000,-zł, 

5) w roku 2026 ustala się w kwocie 2.136.000,-zł, 

6) w roku 2027 ustala się w kwocie 594.000,-zł, 

5. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 53.210.000,-zł. 

 

§ 13 

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 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2022 – 2024 wraz ze 

zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 28.216.644,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa 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 o kwotę 479.225,-zł, 

2. w roku 2023 o kwotę 13.647.319,-zł, 

3. w roku 2024 o kwotę 14.090.100,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 27.737.419,-zł. 
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§ 14 

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

Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego”, 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 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2022 – 2023 wraz ze 

zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 1.588.500,-zł (wydatki majątkowe). 

3. 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 794.250,-zł, 

2) w roku 2023 o kwotę 794.250,-zł. 

 

§ 15 

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

stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 

2021/2022”, 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 2022 roku wraz ze 

zmniejszeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 322.000,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 322.000,-zł. 

 

§ 16 

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 

XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. 
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Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2023 roku wraz 

ustaleniem zakresu w tym roku, zwiększeniem zakresu planowanego do 

wykonania w 2022 roku oraz zwiększeniem łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa  

w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2023. 

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

w ust. 1 o kwotę 121.224,-zł (wydatki bieżące). 

4. 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 99.000,-zł, 

2) w roku 2023 ustala się w kwocie 22.224,-zł, 

5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1 w kwocie 22.224,-zł. 

 

§ 17 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Opracowanie i realizacja programów mających na celu poprawę sprawności 

fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej”, 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 

zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w 2022 roku wraz ze 

zmniejszeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 46.272,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 46.272,-zł. 

 

§ 18 

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

aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez 

promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z 

zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt 
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gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas III"”, 

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 2022 roku wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 135.803,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 135.803,-zł. 

 

§ 19 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 

2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”, 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 urealnieniu zakresu planowanego do wykonania do końca 

2021 roku, przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2023 

roku na rok 2022 wraz ze zwiększeniem zakresu w tym roku oraz zwiększeniu 

łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 189.101,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia 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 zwiększa się o kwotę 300.307,-zł, 

2) w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 52.562,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 52.562,-zł. 
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§ 20 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 

2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”, 

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 urealnieniu zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2021 roku, przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 

2022 roku na rok 2023 wraz ze zwiększeniem zakresu w tym roku oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 189.101,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 879,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 188.222,-zł). 

3. Zmienia 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 zmniejsza się o kwotę 300.307,-zł, 

2) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 3.163.677,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 3.163.677,-zł. 

 

§ 21 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 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 Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 

2021 roku. Zmiana polega na urealnieniu zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2021 roku, przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 

2023 roku na rok 2022 wraz ze zwiększeniem zakresu w tym roku oraz 

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

w ust. 1 o kwotę 32.200,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 5.784,-zł i wydatki 

majątkowe o kwotę 26.416,-zł). 

3. Zmienia się limit wydatków 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 1.896.192,-zł (w tym: wydatki bieżące o 

kwotę 1.859.495,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 36.697,-zł), 

2) w roku 2023 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.460.317,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.460.317,-zł. 

 

§ 22 

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 rehabilitacją”, 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 2023 roku wraz z przeniesieniem części 

zakresu planowanego do wykonania w 2022 roku na rok 2023. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa  

w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019 - 2023. 

3. Zmienia 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 zmniejsza się o kwotę 5.820.030,-zł, 

2) w roku 2023 ustala się w kwocie 5.820.030,-zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 5.820.030,-zł. 

 

§ 23 

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

jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu 
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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 zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2022 roku 

wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

w ust. 1 o kwotę 83.696,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę 83.696,-zł. 

 

§ 24 

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 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 2023 roku wraz z 

przeniesieniem części zakresu planowanego do wykonania w 2022 roku na rok 

2023. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa  

w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2023. 

3. Zmienia 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 zmniejsza się o kwotę 7.650.720,-zł, 

2) w roku 2023 ustala się w kwocie 7.650.720,-zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 7.650.720,-zł. 

 

§ 25 

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

narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej”, stanowiącego 

program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy 
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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 skróceniu okresu realizacji zadania do 2022 roku, 

zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2022 - 2023 wraz ze  

zmniejszeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa  

w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022. 

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

w ust. 1 o kwotę 2.297.016,-zł (wydatki bieżące). 

4. Zmniejsza 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 o kwotę 1.655.366,-zł, 

2) w roku 2023 o kwotę 641.650,-zł. 

5. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 641.650,-zł. 

 

§ 26 

1. Zwiększa 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 52.324.086,-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 154.910.169,-zł,  

w tym: 

1) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 104.717.069,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2024 o kwotę 41.047.100,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2025 o kwotę 6.416.000,-zł, 

4) obciążających budżet roku 2026 o kwotę 2.136.000,-zł, 

5) obciążających budżet roku 2027 o kwotę 594.000,-zł. 
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§ 27 

1. 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 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 

roku, obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę 52.793.433,-zł. 

2. 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 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 

roku, ogółem o kwotę 59.272.328,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2023 o kwotę 45.182.228,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2024 o kwotę 14.090.100,-zł. 

 

§ 28 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-25, zmianami w budżecie  

w miesiącach czerwiec - sierpień wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa 

Podkarpackiego i Sejmiku Województwa Podkarpackiego 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. 

 

§ 29 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 30 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


