
Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi

Przeniesienia w planie wydatków inwestycyjnych 

Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 

poprzez:

-60 000

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację 

zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektów lub 

programów funkcjonalno - użytkowych budowy, rozbudowy, 

przebudowy dróg wojewódzkich" (§ 6050).

60 000

Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na 

zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 na odcinku 

od ul. Strażackiej w Rzeszowie do miejscowości Tyczyn wraz 

z budową mostu na rzece Strug w ramach przedsięwzięcia 

wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i 

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowych”  (§ 6050).

Zmiana dotyczy 

przedsięwzięcia ujętego 

w WPF.

-789 212

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizacje 

zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - 

Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową 

mostu na rzece Łęg w km 0+626 w miejscowości Bojanów" 

(§ 6050).

630 63095 789 212

Zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją projektu pn. 

"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, 

w tym:

1) dotacje dla partnerów projektu - jednostek sektora finansów 

publicznych - 263.000,-zł (§ 6209),

2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu - 526.212,-zł 

(§ 6050 - 263.212,-zł, § 6069 - 263.000,-zł).

750 75018 -60 000

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego w 

Rzeszowie przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa 

budynku administracyjno - biurowego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie 

wraz z budową parkingów" (§ 6050).

Dep. OR

921 92195 60 000
Ustalanie planu wydatków z przeznaczeniem na budowę pomnika 

upamiętniającego ofiary Katastrofy Smoleńskiej (§ 6050).
Dep. DO

-909 212 909 212

WYDATKI

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r. 
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Ogółem plan 

wydatków
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