
 
UCHWAŁA Nr 331 / 7138 / 17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia 23 sierpnia 2017r. 
 

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Podkarpackiego na 2017 r.  
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) i art. 233 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. 
zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/538/16 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2017 r.  
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2017 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 330/7115/17 z dnia 
17 sierpnia  2017 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 331/7138/17 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

 
 

AUTOPOPRAWKI  
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r. 
 

 

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r. 

wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 330/7115/17 z dnia  

17 sierpnia 2017 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie: 

 

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 

2017 r. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne 

wojewódzkie z tytułu kary za odstąpienie od umowy przez wykonawcę inwestycji 

drogowej o kwotę 610.000,-zł. 

2. Zmiany planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa 

załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek. 

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2017 r. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne 

gminne o kwotę 610.000,-zł w tym: 

a) wydatki bieżące         - 

b) wydatki majątkowe            610.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                   610.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych              - 

4. Zmiany planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa 

załącznik Nr 2 do niniejszych autopoprawek. 

5. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w pkt 3 

stanowią dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów 

publicznych – Gminy Trzebownisko na budowę parkingu dla potrzeb Centrum 

Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego w kwocie  

610.000,-zł. 


