
UCHWAŁA Nr 191 / 3935 / 20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 24 sierpnia 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 190/3927/20  
z dnia 19 sierpnia 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 191/3935/20 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 24 sierpnia 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 190/3927/20 z dnia  

19 sierpnia 2020 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie:  

1.  Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Województwa 

Podkarpackiego w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale 

ogólne o kwotę 220.000,-zł, w tym: 

1) wydatki bieżące          - 

2) wydatki majątkowe                  220.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne              220.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych                      - 

 2.Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2020 r. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60078 

– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 220.000,-zł, z tego: 

1) wydatki bieżące          - 

2) wydatki majątkowe                  220.000,-zł 

         w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne              220.000,-zł 

         z tego na programy finansowane z udziałem  

         środków UE i źródeł zagranicznych                      - 

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

załącznik do niniejszych autopoprawek. 

4. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

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

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie 

przeznaczoną na realizację zadania pn. „Przebudowa wejść ewakuacyjnych 



oraz drogi pożarowej wraz z placem manewrowym ppoż przy budynku Oddziału 

Paliatywnego przy ul. Grodzkiej” w kwocie 220.000,-zł, 

2) pkt 2 stanowią dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora 

finansów publicznych - Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na realizację 

zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze 

mostowej dróg powiatowych wywołanej ulewnymi opadami deszczu w czerwcu 

2020 r. w kwocie 220.000,-zł. 
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Uzasadnienie  

do projektu uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego na 2020 r. 

 

 

Projekt uchwały przygotowano celem zwiększenia planu wydatków na pomoc 

finansową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 220.000,-zł na usuwanie skutków klęski 

żywiołowej w infrastrukturze mostowej wywołanej ulewnymi opadami deszczu  

w czerwcu 2020 r.  

Źródłem finansowania będą oszczędności w wydatkach zaplanowanych  

na sfinansowanie realizacji przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II  

w Krośnie zadania pn. „Przebudowa wejść ewakuacyjnych oraz drogi pożarowej wraz 

z placem manewrowym ppoż przy budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej” 

powstałe w wyniku podzielenia zadania na dwa etapy i realizacji II etapu w 2021 r. 

 

Wymienione wyżej zmiany w zakresie wydatków nie powodują zmiany wyniku 

finansowego budżetu Województwa. 

 

 

 

 

 

 

 



§ kwota § kwota

600 60078 0 6300 220 000

851 85111 6220 -220 000 0

-220 000 220 000

0 0

-220 000 220 000

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Razem

Załącznik 
do Autopoprawek do projektu 

Uchwały Sejmiku 
w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego 
na 2020 r.

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia
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