
UCHWAŁA Nr 343 / 6821 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 14 grudnia 2021r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do Projektu Uchwały Budżetowej 

Województwa Podkarpackiego na 2022 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 z późn. zm.),  

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Przyjmuje się autopoprawki do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa 

Podkarpackiego na 2022 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 343/6821/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 14 grudnia 2021r.  
 

 
 

AUTOPOPRAWKI 
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2022 R. 
 

 

W Projekcie Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2022 r. 

dokonuje się następujących zmian: 

 
1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2022 r. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 

– Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 250.000,-zł, w tym: 

1) wydatki bieżące         - 

2) wydatki majątkowe                250.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                250.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych              - 

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2022 r. o kwotę 1.989.500,-zł, w tym: 

3. W ramach zwiększenia o którym mowa w pkt 2 zwiększa się plan wydatków,  

w tym: 

1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 450.000,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 250.000,-zł,  

w tym: 

aa) wydatki bieżące        - 

ab) wydatki majątkowe               250.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne              250.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych             - 

b) w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 200.000,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące        - 

bb) wydatki majątkowe               200.000,-zł 



w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne              200.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych             - 

2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 

1.539.500,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         - 

b) wydatki majątkowe                      1.539.500,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                              1.539.500,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych              - 

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

załącznik do niniejszych autopoprawek. 

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

1) pkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Wykonanie 

dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Michałka  

na skrzyżowanie typu rondo w m. Leżajsk” w kwocie 250.000,-zł, 

2) pkt 3 ppkt 1 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych – Miasta Leżajsk z przeznaczeniem na realizację zadania  

pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania  

ul. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w m. Leżajsk” w kwocie 250.000,-zł, 

3) pkt 3 ppkt 1 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania  

pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa/ 

rozbudowa drogi wewnętrznej o długości ok. 2,3 km prowadzącej do Parku 

Naukowo-Technologicznego na terenie dwóch gmin: Głogów Małopolski  

oraz Trzebownisko” w kwocie 200.000,-zł, 

4) pkt 3 ppkt 2 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych  - Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  

w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu 

medycznego: laseru holmowego, aparatu USG, urządzenia do radiochirurgii 

skóry, artroskopu oraz sterylizatora plazmowego dla Wojewódzkiego Szpitala 

Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” w kwocie 1.539.500,-zł. 



6. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2022 r.  

o kwotę 1.739.500,-zł. 

7. Zwiększa się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Województwa Podkarpackiego z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów  

i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.739.500,-zł. 

8. Zmniejsza się przychody na założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy  

z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  

o kwotę 1.739.500,-zł. 

9. Zmniejsza się rozchody z tytułu założenia lokat wykraczających poza rok 

budżetowy o kwotę 1.739.500,-zł. 

10. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w pkt 7 i pkt 8 w § 994 – 

Przelewy z rachunków lokat. 

11. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w pkt 9 w § 994 – Przelewy  

na rachunki lokat. 

 


