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Ustalenie planu wydatków 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” (§ 6050).

Zmiany z inicjatywy Zarządu 

Województwa w następstwie 

podjęcia przez Sejmik 

Województwa w dniu 25 

października 2021 r. Uchwał w 

sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Gminie Głogów 

Małopolski i Gminie Trzebownisko 

w formie opracowanej 

dokumentacji projektowej dla 

zadania dotyczącego przebudowy 

drogi wewnętrznej.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek 

do projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2022 r.  

WYDATKI

600

Zmiany z inicjatywy Zarządu 

Województwa w następstwie 

podjęcia przez Sejmik 

Województwa na Sesji w dniu 29 

listopada br. Uchwały w sprawie 

powierzenia Miastu Leżajsk 

wykonania dokumentacji 

projektowej przebudowy 

skrzyżowania w m. Leżajsk.

60013

Zmiany w zakresie  wydatków zaplanowanych na 

realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji 

projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Michałka na 

skrzyżowanie typu rondo w m. Leżajsk” poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych  

Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Rzeszowie (§ 6050),

2) ustalenie planu dotacji celowej dla Miasta Leżajsk w 

związku z powierzeniem wykonania zadania (§ 6610).

Urząd 

Marszałkowski

/Dep. DT
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Zmiany z inicjatywy Zarządu 

Województwa w następstwie 

podjęcia przez Sejmik 

Województwa na Sesji w dniu 29 

listopada br. Uchwały w sprawie 

powierzenia Miastu Leżajsk 

wykonania dokumentacji 

projektowej przebudowy 

skrzyżowania w m. Leżajsk.

60013

Zmiany w zakresie  wydatków zaplanowanych na 

realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji 

projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Michałka na 

skrzyżowanie typu rondo w m. Leżajsk” poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych  

Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Rzeszowie (§ 6050),

2) ustalenie planu dotacji celowej dla Miasta Leżajsk w 

związku z powierzeniem wykonania zadania (§ 6610).

851 85111 1 539 500

Ustalenie planu dotacji celowej dla 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”  (§ 6220).

Urząd 

Marszałkowski

/Dep. OZ

Realizacja wniosku Komisji 

Ochrony Zdrowia, Polityki 

Prorodzinnej i Społecznej 

złożonego w toku prac nad 

projektem budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2022 r.

-250 000 1 989 500

Na skutek wprowadzanych zmian następuje: 

1) zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1.739.500,-zł,

2) zmiana przeznaczenia części przychodów w kwocie 1.739.500,-zł z tytułu wolnych środków po rozliczeniu lat ubiegłych, w tym:

a) zmniejszenie planu przychodów przeznaczonych na założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy,

b) zwiększenie planu przychodów na finansowanie deficytu,

3) zmniejszenie planu rozchodów z tytułu założenia lokat wykraczających poza rok budżetowy o kwotę 1.739.500,-zł.

1 739 500
Ogółem plan 

wydatków

Suma


