
      
UCHWAŁA NR X/172/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 29 czerwca 2015 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji  
o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego 
oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa 
Podkarpackiego  
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 596 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.  z 2013 r. poz 885 z późn. zm.)  

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

W Uchwale Nr X/162/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 

2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 

województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych 

Sejmikowi Województwa Podkarpackiego dokonuje się następujących zmian: 

1) § 1 pkt 1 lit a otrzymuje brzmienie: 

„§ 1 pkt 1 lit a. zestawienie wykonania dochodów według działów, rozdziałów, 

paragrafów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów, którego 

wzór stanowi załącznik Nr 1 do uchwały”.  

2) § 1 pkt 1 lit b otrzymuje brzmienie: 

„§ 1 pkt 1 lit b. zestawienie wykonania wydatków według działów, rozdziałów, 

paragrafów i rodzajów wydatków, którego wzór stanowi załącznik 

Nr 2 do uchwały”. 

3) Załącznik Nr 1 dotyczący zestawienia wykonania dochodów według działów, 

rozdziałów, paragrafów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów otrzymuje 

brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

4) Załącznik Nr 2 dotyczący zestawienie wykonania wydatków według działów, 

rozdziałów, paragrafów i rodzajów wydatków otrzymuje brzmienie jak załącznik  

Nr 2 do niniejszej uchwały. 



5) Załącznik Nr 4 dotyczący zestawienia wykonania planu dochodów i wydatków 

zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd 

województwa otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


