
UCHWAŁA Nr 337 / 6609 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 22 listopada 2021 r. 

 
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 ze zm.) i art. 233 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 

z późn. zm.) 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 334/6570/21  

z dnia 15 listopada 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. 

 

 

 

 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr 337/6609/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2021 r.  

 
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 334/6570/21 z dnia  

15 listopada 2021 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie:  

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2021 r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 75.000,-zł, w tym: 

1) wydatki bieżące         75.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące      75.000,-zł 

2) wydatki majątkowe                 - 

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2021 r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 75.000,-zł, w tym: 

1) wydatki bieżące         75.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące     75.000,-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 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych  

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 

województwa podkarpackiego w kwocie 75.000,-zł, 

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

publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 

województwa podkarpackiego w kwocie 75.000,-zł. 



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 obejmuje zmiany w planie dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  

do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa podkarpackiego, w tym: 

a) zmniejszenie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  

o kwotę 75.000,-zł, 

b) zwiększenie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  

w kwocie 75.000,-zł, 

Przeniesienia są konsekwencją zmian ujętych w projekcie Uchwały Sejmiku 

zmieniającym Uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego, skierowanym  

na sesję Sejmiku w m-cu listopadzie br.  

 

Wymienione wyżej zmiany w zakresie wydatków nie powodują zmiany wyniku 

finansowego budżetu Województwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


