
UCHWAŁA Nr 306 / 6066 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 23 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu 

Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.  

z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449,  

z 2019 r., poz. 2676), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku      

w sprawie zmieniany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 
dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 
 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– PROJEKT – 

 

 

UCHWAŁA NR ......................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia ...................................................... 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dochodów gromadzonych 

przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 8 ust. 22 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) i art. 223 
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 
305), 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
W uchwale nr IV/60/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 
2019 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe 
jednostki budżetowe zmienionej uchwałą nr XIX/320/20 z dnia 24 lutego 2020 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 2 ust. 1 skreśla się pkt 7, 
 

2) w § 3 pkt 9 kropkę zastępuję się przecinkiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 
„10) ze źródeł wskazanych w § 4 ust. 2.”, 

 
3) w § 4 ust. 1 skreśla się pkt 3. 

 
 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 



UZASADNIENIE 
  

Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych Samorządowe jednostki 
budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą 
na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego. 

 
Projekt jest konsekwencją następujących zmian: 

1) Sejmik Województwa Podkarpackiego rozwiązał z dniem 31 sierpnia 2021 r. 
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Stalowej Woli (uchwała nr XXXV/567/21 z dnia 29 marca 2021 r.). Powstałe 
w wyniku rozwiązania  jednostki: 

− Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli z dniem 
1 września 2021 r. przekazana została do prowadzenia Powiatowi 
Stalowowolskiemu (uchwała nr XXXV/569/21 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 29 marca 2021 r.), 

− Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli zostało 
zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2021 r.  (uchwała nr XXXV/568/21 z dnia 29 
marca 2021 r.), 

2) Sejmik Województwa Podkarpackiego włączył z dniem 1 września 2021 r. 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie do Podkarpackiego Zespołu 
Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (uchwała nr XXXVIII/626/21 z dnia 28 
czerwca 2021 r.).  
 
W związku z powyższym dostosowano uchwałę w sprawie określenia dochodów 

gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe do wyżej 
omówionych zmian: 

− wykreślono z listy wojewódzkich oświatowych jednostek budżetowych, które mogą 
gromadzić dochody ma wyodrębnionych rachunku dochodów, Medyczno-
Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli oraz 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie, 

− dodano, iż Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie będzie mógł 
gromadzić również dochody uzyskiwane ze źródeł, na zasadach określonych dla 
bibliotek pedagogicznych.  

 
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie. 
 


