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Przeniesienia  w planie wydatków  Podkarpackiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie poprzez:
1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na:
-  zakup usług w ramach bieżącego utrzymania dróg - 23.736,-zł 
(wydatki bieżące - § 4300),
- zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektów lub 
programów funkcjonalno- użytkowych  budowy, rozbudowy, 
przebudowy dróg wojewódzkich" - 108.598,-zł (wydatki 
majątkowe - § 6050 ),
2) ustalenie planu wydatków na zwrot do Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju dofinansowania ze środków UE i 
budżetu państwa w łącznej kwocie 108.598,-zł (wydatki 
majątkowe - § 6667 - 67.148,-zł, § 6669 - 41.450,-zł) wraz  z 
odsetkami w kwocie 23.736,-zł (wydatki bieżące - § 4569) w 
związku z nałożoną  korektą  finansową po przeprowadzonej  
kontroli  na zakończenie realizacji projektu pn. "Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka 
- Szklary odcinek granica Województwa - Leżajsk" 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego.

PZDW

-2 176 745

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu 
Marszałkowskiego przeznaczonych na realizację zadania pn. 
"Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa 
Podkarpackiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego w 
Europie" (§ 4300).

Zmiana dotyczy 
przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.

300 000
Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu 
Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań 
mających na celu promocję Województwa (§ 4300).

WYDATKI

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek 2 do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r. 

75075750 Dep. PG



92114 175 000

Ustalenie planu dotacji celowych dla Arboretum i Zakładu 
Fizjografii w Bolestraszycach, w tym:
1) dotacji bieżącej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 
"Likwidacja kolizji linowej nN w kolekcji pomologicznej" - 30.000,-
zł (§ 2800)
2) dotacji majątkowej z przeznaczeniem na realizację zadania 
pn. "Budowa linii energetycznej i monitoringu - Fort XIIIB" - 
145.000,-zł (§ 6220).

92118 30 948
Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum - Zamku w 
Łańcucie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności 
bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).

92120 1 500 000

Zwiększenie planu dotacji celowych przeznaczonych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na 
obszarze Województwa Podkarpackiego, w tym dla:
- jednostek sektora finansów publicznych - 250.000,-zł (§ 2730),
- jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.250.000,-zł 
(§ 2720).

92178 180 797

Zwiększenie planu dotacji celowej dla Muzeum Podkarpackiego 
w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 
"Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie 
w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy" - etap 
I (§ 2800).

92195 -10 000
Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu 
Marszałkowskiego przeznaczonych na współpracę regionalną 
w dziedzinie kultury (§ 4300).
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