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UCHWAŁA NR  … / …./ 21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia ……. 2021 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji  
o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku  
budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa 
Podkarpackiego  
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 roku poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2021 roku poz. 305 t.j.)  

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Załącznik nr 6 do uchwały Nr X/162/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

27 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych 

informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego, zmienionej 

Uchwałą Nr X/172/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku, otrzymuje brzmienie jak załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji 
przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego 
 

Projekt uchwały przygotowano w celu aktualizacji wzoru zestawienia, zgodnie  

z którym Zarząd Województwa sporządza część tabelaryczną Informacji  

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. 

 Wzór stanowi załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/162/11 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy 

informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku 

budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa 

Podkarpackiego z późn. zm. 

Aktualizacja polega na zwiększeniu szczegółowości danych prezentowanych 

przez Zarząd dotyczących przychodów budżetu i jest następstwem uszczegółowienia 

zapisów art. 217 ustawy o finansach publicznych, wskazującego katalog przychodów 

mogących być źródłem finasowania deficytu budżetu. 

 


