
 
 

UCHWAŁA Nr 313 / 6241 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 20 września 2021r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku  

Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie  
Województwa Podkarpackiego na 2021 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 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.)  
i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 t.j.) oraz Uchwały Nr XXXI/517/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 19 stycznia 2021 r. w  sprawie  budżetu  Województwa  Podkarpackiego  
na 2021 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 2021 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 312/6238/21  

z dnia 16 września 2021 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 313/6241/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 20 września 2021r.   

 
 
 

 

AUTOPOPRAWKI  

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. 

 

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w  budżecie Województwa Podkarpackiego  

na 2021 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 312/6238/21 z dnia  

16 września 2021 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie:  

 

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.  

o kwotę 140.000,-zł, w tym: 

1. wydatków bieżących o kwotę 60.000,-zł, 

2. wydatków majątkowych o kwotę 80.000,-zł. 

2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków,  

z tego: 

1) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy 

marszałkowskie o kwotę 80.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                         - 

b) wydatki majątkowe                                                              80.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne            80.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych                       - 

2) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 – Obsługa 

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego o kwotę 60.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         60.000,-zł 

obsługa długu JST       60.000,-zł 

b) wydatki majątkowe          - 

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.  

o kwotę 140.000,-zł, z tego: 

1. wydatków bieżących o kwotę 60.000,-zł, 

2. wydatków majątkowych o kwotę 80.000,-zł. 

4. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 zwiększa się plan wydatków,  

z tego: 

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne 

gminne o kwotę 50.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                         - 
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b) wydatki majątkowe                                                             50.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne            50.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych                      - 

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, 

celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

o kwotę 60.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         60.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące     60.000,-zł 

b) wydatki majątkowe          - 

3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 – 

Pozostała działalność o kwotę 30.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe        30.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne            30.000,-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. Dotacje określone w pkt 4 ppkt 2 stanowią dotacje celowe na pomoc finansową 

dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 60.000,-zł, w tym dla: 

1) Gminy Stary Dzików na zadania z zakresu pomocy społecznej  

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych mieszkańcom Gminy Stary 

Dzików, poszkodowanym w wyniku silnej nawałnicy z gradem i porywistym 

wiatrem, która miała miejsce w dniu 19.06.2021 r. w kwocie 10.000,-zł, 

2) Gminy Dydnia na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem  

na wypłatę zasiłku celowego rodzinie z Gminy Dydnia, poszkodowanej  

w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 21.05.2021 r. w kwocie 15.000,-zł, 

3) Gminy Radymno na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem 

na wypłatę zasiłku celowego rodzinie z Gminy Radymno, poszkodowanej  

w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 26 marca 2021 r. w kwocie  

20.000,-zł, 

4) Miasta Radymno na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem 

na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin z Miasta Radymno, poszkodowanych  

w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 4 czerwca 2021 r. w kwocie 

15.000,-zł. 

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

1) pkt 2 ppkt 1 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania  

pn. „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowo-serwerowej  

i oprogramowania”, 

2) pkt 4 ppkt 1 stanowią dotację celową na pomoc finansową  dla jednostki sektora 

finansów publicznych – Gminy Dębica z przeznaczeniem na realizację zadania  

pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 1025/1 polegająca na budowie 

chodnika w m. Zawada” w kwocie 50.000,-zł, 
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3) pkt 4 ppkt 3 stanowią dotację celową na pomoc finansową  dla jednostki sektora 

finansów publicznych – Gminy Miejskiej Lubaczów z przeznaczeniem  

na realizację zadania pn. „Budowa pomnika gen. Stanisława Dąbka  

w Lubaczowie” w kwocie 30.000,-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 2021 r. 
 

Projekt uchwały przygotowano celem ustalenia w budżecie Województwa 

Podkarpackiego na 2021 r. planu wydatków na pomoc finansową (zgodnie  

z uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla niżej wymienionych jednostek samorządu terytorialnego) w łącznej 

kwocie 140.000,-zł, w tym dla: 

1) Gminy Dębica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej  

dz. nr ewid. 1025/1 polegająca na budowie chodnika w m. Zawada” w kwocie 

50.000,-zł. 

2) Gminy Stary Dzików na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców 

poszkodowanych w wyniku silnej nawałnicy w kwocie 10.000,-zł, 

3) Gminy Dydnia na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku 

pożaru w kwocie 15.000,-zł,  

4) Gminy Radymno na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej  

w wyniku pożaru w kwocie 20.000,-zł, 

5) Miasta Radymno na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych  

w wyniku pożaru w kwocie 15.000,-zł 

6) Gminy Miejskiej Lubaczów na realizację zadania pn. „Budowa pomnika  

gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie” w kwocie 30.000,-zł. 

 

Zwiększane wydatki zabezpieczone zostaną kosztem wydatków zaplanowanych  

na  zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowo-serwerowej  

i oprogramowania" oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

 

Wymienione wyżej zmiany w zakresie wydatków nie powodują zmiany wyniku 

finansowego budżetu Województwa. 

 


