
Dział Rozdział Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/ Przeznaczenie Jednostka 

realizująca Uwagi

010 01042 -46 000 46 000

Zmiana planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego 
przeznaczonych na realizację zadań z zakresu 
ochrony, rekultywacji i poprawy jakości  gruntów 
rolnych poprzez:
1) zmniejszenie planu dotacji dla gmin na 
modernizację dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych (§ 2310),
2) zwiększenie planu dotacji na budowę i 
modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolych 
(§ 6610).

Dep. RG

600 60013 900 000
Zwiększenie planu wydatków majątkowych z 
przeznaczeniem na budowy chodników w ciągu 
dróg wojewódzkich.

PZDW

-50 000

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na 
realizację zadania pn. "Działania szkoleniowe z 
zakresu RPO WP".
Zadanie otrzyma nazwę "Działania szkoleniowe z 
zakresu RPO WP w 2014 roku".

Oszczędności na 
zadaniu przekazane na 
realizację projektu pn. 
"Wsparcie procesu 
tworzenia projektów 
przewidzianych do 
realizacji w perspektywie 
finansowej 2014-2020 
poprzez przygotowanie 
dokumentacji w 2014 
roku".

-50 000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących 
przeznaczonych na realizację zadania pn. 
"Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez 
działania o charakterze informacyjno-promocyjnym 
w 2014 roku."

Oszczędności na 
zadaniu przekazane na 
realizację projektu pn. 
"Wsparcie procesu 
tworzenia projektów 
przewidzianych do 
realizacji w perspektywie 
finansowej 2014-2020 
poprzez przygotowanie 
dokumentacji w 2014 
roku".

500 000

Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na 
realizację projektu pn. "Wsparcie procesu 
tworzenia projektów przewidzianych do realizacji w 
perspektywie finansowej 2014-2020 poprzez 
przygotowanie dokumentacji w 2014 roku".

Nowe zadanie.

-100 000

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na 
realizację zadania pn. "Wsparcie procesu 
monitorowania, ewaluacji oraz systemu 
informowania o nieprawidłowościach RPO WP w 
roku 2014".

Oszczędności na 
zadaniu przekazane na 
realizację projektu pn. 
"Wsparcie procesu 
tworzenia projektów 
przewidzianych do 
realizacji w perspektywie 
finansowej 2014-2020 
poprzez przygotowanie 
dokumentacji w 2014 
roku".

UZASADNIENIE

WYDATKI

do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r. 

Dep. RR

Przeniesienia w planie wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na realizację projektów w 
ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, w tym:

75018750



-638 019

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi związanych z  
realizacją projektu pn. "Zatrudnienie pracowników 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych 
w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2014 r. 

Oszczędności na 
zadaniu w kwocie 
300.000,-zł przekazane 
na realizację projektu pn. 
"Wsparcie procesu 
tworzenia projektów 
przewidzianych do 
realizacji w perspektywie 
finansowej 2014-2020 
poprzez przygotowanie 
dokumentacji w 2014 
roku".

338 019

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na 
realizację projektu pn."Zakup tonerów, sprzętu i 
oprogramowania informatycznego oraz 
wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 
ramach RPO WP w 2014 roku.".
Zadanie otrzyma nazwę "Zakup sprzętu i 
oprogramowania informatycznego oraz 
wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 
ramach RPO WP w 2014 r." .

803 80395 -150 000 150 000

Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków Urzędu 
Marszałkowskiego przeznaczonych na realizację 
zadania pn. "Organizacja IV Podkarpackich 
Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego" poprzez:
1) zmniejszenie planu pozostałych wydatków 
bieżących (§ 4300),
2) ustalenie planu dotacji podmiotowych dla uczelni 
wyższych(§ 2520),w tym dla:
a) Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 
Łukasiewicza w Rzeszowie - 50.000,-zł,
b) Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie -  
80.000,-zł,
c) Państwowej Wyższej Szkoły 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu - 5.000,-zł,
d) Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - 
Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza w 
Jarosławiu - 5.000,-zł,
e) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Stanisława Pigonia w Krośnie 
- 5.000,-zł,
f) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Jana Grodka w Sanoku -  5.000,-zł.

KS

92106 197 056 Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Teatru 
im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie (§ 2480).

92108 222 282
Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla 
Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w 
Rzeszowie (§ 2480).

92109 128 502
Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie (§ 
2480).

92110 10 527 Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Galerii 
Sztuki Współczesnej w Przemyślu (§ 2480).

Dep. OR75018750

921
Dep. DO/ 
instytucje 

kultury



92114 44 039
Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla 
Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach  
(§ 2480).

92116 229 160

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Rzeszowie – na podwyżki wynagrodzeń dla 
pracowników (§ 2480).

92118 799 358

Zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla 
Muzeów (§ 2480), w tym dla:
1) Muzeum Zamku w Łańcucie – 285.899 zł,
2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 85.160,- 
zł,
3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 95.797,- 
zł,
4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 
80.150,zł,
5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w 
Przemyślu – 121.968,- zł,
6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 
106.513,- zł,
7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 
23.871,- zł.

92120 400 000

Zwiększenie planu wydatków Urzędu 
Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dotacje 
celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków położonych na obszarze 
Województwa Podkarpackiego, w tym dla:
1) jednostek sektora finansów publicznych w 
kwocie 60.000,-zł,
2) jednostki spoza sektora finansów publicznych - 
340.000,-zł.

Dep. DO

-1 034 019 3 964 943

Wnioskowane zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetu Województwa na 2014 r. o kwotę 2.930.924,-zł.
Źródłem finansowania deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.930.924,-zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ujętego w dziale 
750 - Administracja publiczna w rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie.Zadanie pn. "Obsługa procesu ponownej 
oceny wniosków w związku ze złożonymi protestami dla projektów w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP 2007-
2013 w 2014 roku" otrzymuje nazwę "Obsługa procesu ponownej oceny wniosków w związku ze złożonymi protestami 
dla projektów w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP w 2014 roku".

Suma
Ogółem plan 

wydatków 2 930 924

Dep. DO/ 
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kultury

921


	uzasadnienie do autopoprawek

