
UCHWAŁA NR XLIX/838/22 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 30 maja 2022 r. 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. 
 

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 t.j.), art. 211 i art. 212 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.  
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 

2022 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia 

finansowe z tytułu wpływów z odsetek od lokat wolnych środków budżetowych  

o kwotę 3.400.000,-zł. 

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

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 

2022 r. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie 

przewozy kolejowe o kwotę 3.400.000,-zł, w tym: 

1) wydatki bieżące         3.400.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące      3.400.000,-zł 

2) wydatki majątkowe           - 

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

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Dotacje określone w § 1 ust. 3 stanowią dotacje celowe dla jednostki spoza sektora 

finansów publicznych w kwocie 3.400.000,-zł z przeznaczeniem na realizację: 

1) zadania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych  

w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” w kwocie 816.510,-zł, 

2) zadania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych  

w ramach przewozów wojewódzkich" w kwocie 2.583.490,-zł. 

 

 



 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 


