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UCHWAŁA NR 295 / 7155 / 13 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia 26 listopada 2013 r. 
 

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

Podkarpackiego na 2013 r. oraz do projektu Uchwały Sejmiku w sprawie zmian  
w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego. 

 

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 2013 r. Nr 596 z późn. zm.) i art. 233 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) 
oraz na podstawie Uchwały Nr XXVIII/498/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 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 

2013 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 293/7050/13 z dnia   

18 listopada 2013 r. oraz do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 

Podkarpackiego wniesionego pod obrady Sejmiku Województwa Uchwałą Zarządu 

Nr 293/7051/13 z dnia 18 listopada 2013 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 295 / 7155 /13 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 26 listopada 2013 r. 

 
 

AUTOPOPRAWKI  
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r. 
 

I. W projekcie Uchwały Sejmiku wniesionym pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu  

Nr 293/7050/13 z dnia 18 listopada 2013 r. dokonuje się następujących zmian: 

1)  § 1 ust. 7 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę 311.538,-zł,  
w tym: 

aa) wydatki bieżące        305.932,-zł 
wydatki jednostek budżetowych             305.932,-zł 
z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      237.246,-zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        68.686,-zł 

ab) wydatki majątkowe                                                              5.606,-zł 
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                         5.606,-zł 
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     -” 
2) § 2 ust 4 pkt 1 kwotę „8.472,-zł” zastępuje się kwotą „5.606,-zł”. 

II. Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2013 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 293/7050/13 z dnia   

18 listopada 2013 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie: 

1. Zmniejsza się plan wydatków

1) wydatki bieżące        24.000,-zł 

 bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2013 r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w rozdziale 

92118 – Muzea o kwotę 24.000,-zł, z tego: 

w tym dotacje na zadania bieżące               24.000,-zł 
2) wydatki majątkowe        - 

2. Zwiększa się plan wydatków

1) wydatki bieżące        24.000,-zł 

 bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2013 r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w rozdziale 

92118 – Muzea o kwotę 24.000,-zł, z tego: 
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w tym dotacje na zadania bieżące               24.000,-zł 
2) wydatki majątkowe        - 

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

załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek. 

4. Dotacje 

1) pkt 1 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych  - 

Muzeum Zamku w Łańcucie na realizacje zadania pn. „Łańcut, Zamek (XIX w.) 

prace remontowo – renowacyjne więźby dachowej wraz z pokryciem nad 

Budynkiem Biblioteki i Hotelu” w kwocie 24.000,-zł, 

określone w: 

2) pkt 2 stanowią dotację podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych  

- Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 24.000,-zł. 

III.  W związku ze zmianami opisanymi w części I i II załącznik Nr 1 do projektu 

Uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 

Podkarpackiego wniesionego pod obrady Sejmiku Województwa Uchwałą Zarządu 

Nr 293/7051/13 z dnia 18 listopada 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 

do niniejszych autopoprawek. 

IV. Dokonuje się zmiany planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu 

państwa  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań poprzez: 

1) ustalenie planu dochodów w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60004 

– Lokalny transport zbiorowy w § 2350 – Dochody budżetu państwa związane  

z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 

4.000,-zł, 

2) zwiększenie planu dochodów w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 

60095 – Pozostała działalność w § 2350 - Dochody budżetu państwa związane  

z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 

2.000,-zł, 

3) ustalenie planu dochodów w dziale 900 w rozdziale 90095 – pozostała 

działalność w § 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 2.000,-zł. 

 


