
 
 

UCHWAŁA Nr 264 / 5221 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 25 marca 2021 r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek 2 do projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2021 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 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) i art. 233 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 tj.) oraz 
Uchwały Nr XXXI/517/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 
2021 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.,  
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Przyjmuje się autopoprawki 2 do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2021 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 260/5175/21 z dnia  

18 marca 2021 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. 
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Załącznik do Uchwały Nr 264/5221/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 25 marca 2021 r.   

 
 
 

AUTOPOPRAWKI 2 
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. 
 

 

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. 

wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 260/5175/21 z dnia  

18 marca 2021 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie:  

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.  

w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa  

o kwotę 1.320.000,-zł, w tym: 

1) wydatki bieżące                            1.320.000,-zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych                         1.320.000,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         1.320.000,-zł 

2) wydatki majątkowe                                                                         - 

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

załącznik do niniejszych autopoprawek. 

 

3. Wydatki bieżące określone w pkt 1 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 1.320.000,-zł, w tym  

z przeznaczeniem na realizację zadania: 

1) pn. „Opracowanie wstępnego studium planistyczno – prognostycznego dla linii 

kolejowej nr 166 Dębica – Jasło” - 1.000.000,-zł, 

2) pn. „Opracowanie wstępnego studium planistyczno – prognostycznego dla 

zadania pn. „Budowa dodatkowego przystanku kolejowego w zakresie linii nr 91 

w miejscowości Zawada koło Dębicy” - 320.000,-zł. 

4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2021 r. o kwotę 

1.320.000,-zł. 
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5. Zwiększa się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Województwa Podkarpackiego z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów  

i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.320.000,-zł. 

6. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w pkt 5 w § 950 – Wolne 

środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy. 

 

 

 

 


