
UCHWAŁA Nr 265 / 5285 / 17 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 26 stycznia 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 j.t.) 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 262/5247/17 z dnia  
17 stycznia  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 265/5285/17 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

z dnia 26 stycznia 2017r. 
 
 

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 2016 r. 

wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 262/5247/17 z dnia  

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

 

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących Województwa Podkarpackiego na 

2017 r. w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu dotacji celowych otrzymanych 

z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 

399.000,-zł. 

 

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

załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek. 

 

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2017 r. o kwotę 459.000,-zł, z tego 

1) w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie  

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego o kwotę 399.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        399.000,-zł 

wydatki jednostek budżetowych        399.000,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane        399.000,-zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        - 

b) wydatki majątkowe         - 

2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa w rozdziale 90019  - 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska o kwotę 60.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        60.000,-zł 



wydatki jednostek budżetowych        60.000,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane         - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       60.000,-zł 

b) wydatki majątkowe         - 

 

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2017 r. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa w rozdziale 90019  

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska o kwotę 60.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         - 

b) wydatki majątkowe        60.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     60.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych      - 

 

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

załącznik do niniejszych autopoprawek. 

 

6. Wydatki majątkowe określone w pkt 4 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na zakupu sprzętu informatycznego 

niezbędnego do tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska 

w kwocie 60.000,-zł (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo 

ochrony środowiska). 

 

 


