
UCHWAŁA Nr 398 / 7988 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 20 czerwca 2022 r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie  
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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547) 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 XLIII/726/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z  dnia 28 grudnia 2021 r. w  sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego  

na 2022 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 2022 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 397/7941/22  

z dnia 14 czerwca 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. 
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Załącznik do Uchwały Nr 398/7988/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 20 czerwca 2022 r. 
 
 
 

AUTOPOPRAWKI  
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. 
 

 

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2022 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 397/7941/22 z dnia  

14 czerwca 2022 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie:  

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2022 r. w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – 

Szpitale ogólne o kwotę 3.827.800,-zł, w tym: 

1) wydatki bieżące          - 

2) wydatki majątkowe  3.827.800,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.827.800,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych   - 

 

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

załącznik do niniejszych autopoprawek. 

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w pkt 1 

stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Klinicznego 

Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z 

przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup robota chirurgicznego dla 

Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej”. Zadanie otrzymuje nazwę 

„Zakup robota chirurgicznego wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń dla 

Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej”. 

4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2022 r. o kwotę 

3.827.800,-zł. 
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5. Zwiększa się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Województwa Podkarpackiego z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego z lat ubiegłych o kwotę o kwotę 3.827.800,-zł. 

6. Zwiększa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych  

w kwocie 1.440.965,- zł. 

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

budżetowy o kwotę 1.440.965,-zł. 

8. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w pkt 5 w § 957 – Nadwyżki  

z lat ubiegłych. 

9. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w pkt 6 w § 991 – Udzielone 

pożyczki i kredyty. 

10. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w pkt 7 w § 994 – 

Przelewy na rachunki lokat. 
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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 2022 r. 
 

Projekt uchwały obejmuje zmiany w zakresie rozchodów oraz wydatków budżetu. 

 

I. W zakresie rozchodów – dokonuje się zwiększenia planu rozchodów z tytułu 

udzielonych pożyczek z budżetu o kwotę 1.440.965,-zł z przeznaczeniem na 

nieoprocentowaną pożyczkę dla Podkarpackiego Centrum Medycznego  

w Rzeszowie na zwrot dofinansowania przekazanego przez Instytucję 

Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach projektu: „E-usługi w Obwodzie 

Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” oraz na koszty dochodzenia przed sądami 

powszechnymi zwrotu przez wykonawcę wypłaconych środków (zgodnie  

z projektem Uchwały Sejmiku Województwa w sprawie ustalenia maksymalnej 

wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2022, skierowanym na Sesję 

Sejmiku w miesiącu czerwcu br.).  

Pożyczka zostanie zabezpieczona kosztem planu rozchodów na założenie lokat 

wykraczających poza rok budżetowy, który zostanie zmniejszony o tę samą kwotę. 

 

II. W zakresie wydatków – dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej dla 

Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie  

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup robota chirurgicznego dla 

Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej” o kwotę 3.827.800,-zł (z kwoty 

10.000.000.-zł do kwoty 13.827.800,-zł). 

Równocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania. Zadanie otrzymuje nazwę 

„Zakup robota chirurgicznego wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń dla 

Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej”. 

W ramach realizacji zadania planuje się: 

a) zakup robota chirurgicznego wraz z wyposażeniem i zestawem startowym, 

b) zakup symulatora do szkoleń, 

c) wykonanie adaptacji miejsca instalacji, wzmocnienia stropu celem 

umożliwienia eksploatacji robota chirurgicznego. 
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Zakup własnego systemu robotycznego, pozwoli na zwiększenie liczby 

wykonywanych zbiegów oraz poprawi bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców 

Podkarpacia. 

Na skutek zwiększanych wydatków następuje zwiększenie deficytu budżetu, 

który  w całości finansowany będzie środkami znajdującymi się na rachunkach 

bankowych Województwa. Mimo zwiększenia deficytu nie wzrasta zadłużenie 

Województwa. 

 

 

 


