
UCHWAŁA Nr 177 / 3683 / 20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 8 lipca 2020r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu  

Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2020 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 2019 r. poz. 512 ze zm.) i art. 233 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 

z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/268/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego  

na 2020 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 2020 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 175/3651/20  

z dnia 6 lipca 2020 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 177/3683/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 8 lipca 2020r.   
 
 
 
 

AUTOPOPRAWKI  
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r. 
 

 

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w  budżecie Województwa Podkarpackiego  

na 2020 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 175/3651/20 z dnia  

6 lipca 2020 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie:  

 

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego  

o kwotę 450.000,-zł, z tego: 

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki 

polityki społecznej o kwotę 232.595,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                          232.595,-zł 

w tym: 

aa) wydatki jednostek budżetowych                            82.595,-zł 

   z tego na:                        

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  - 

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         82.595,-zł 

ab) dotacje na zadania bieżące      150.000,-zł 

b) wydatki majątkowe                            - 

2) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 

200.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące             200.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące         200.000,-zł 

b) wydatki majątkowe             - 

3) w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę  

17.405,-zł, w tym: 



a) wydatki bieżące             17.405,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące         17.405,-zł 

b) wydatki majątkowe             - 

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2020 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85278 – Usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych o kwotę 450.000,-zł, w tym: 

1) wydatki bieżące             450.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące          450.000,-zł 

2) wydatki majątkowe              - 

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

załącznik do niniejszych autopoprawek. 

4. Dotacje określone w: 

1) pkt 1 ppkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu 

Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 w kwocie 150.000,-zł, 

2) pkt 1 ppkt 2  stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu  

Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania 

Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 w kwocie 200.000,-zł, 

3) pkt 1 ppkt 2  stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu 

Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 w kwocie 

17.405,-zł. 

4) pkt 2 stanowią dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek sektora 

finansów publicznych na zadania z zakresu pomocy społecznej  

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych lub specjalnych  

dla mieszkańców gmin z terenu województwa podkarpackiego 

poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, które miały miejsce w okresie 

czerwiec – lipiec 2020 r. w kwocie 450.000,-zł, w tym dla: 

a) Gminy Markowa – 35.000,-zł, 

b) Gminy Wojaszówka – 35.000,-zł, 

c) Gminy Chmielnik – 35.000,-zł, 

d) Gminy Dubiecko – 35.000,-zł, 

e) Gminy Bircza – 35.000,-zł, 



f) Gminy Jawornik Polski – 35.000,-zł, 

g) Miasta Jasło – 35.000,-zł, 

h) Gminy Łańcut – 35.000,-zł, 

i) Gminy Kołaczyce – 35.000,-zł, 

j) Gminy Jasienica Rosielna – 35.000,-zł, 

k) Miasta i Gminy Kańczuga – 45.000,-zł, 

l) Gminy Jasło – 55.000,-zł. 

 


