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UCHWAŁA Nr 95 / 2145 / 15 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia 23 września 2015 r.  
 

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Podkarpackiego na 2015 r.  
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) i art. 233 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) 
oraz na podstawie Uchwały Nr IV/56/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.  

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2015 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr  92/2102/15 z dnia   

15 września 2015 r., o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego autopoprawki, o których 

mowa w ust. 1. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik 
do Uchwały Nr  95 /2145 /15 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 
z dnia 23 września 2015 r. 

 
 

AUTOPOPRAWKI  
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r. 
 

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

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

wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 92/2102/15  

z dnia 15 września 2015 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie: 

1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2015 r. o kwotę 38.107.826,-zł, w tym: 

1) w dziale 630 – Turystyka w rozdziale 63095 – Pozostała działalność z tytułu 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. 

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej  na lata 2007-2013 o kwotę 5.923.741,-zł, 

2) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność z tytułu 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. 

„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"  

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej  na lata 2007-

2013 o kwotę 26.217.103,-zł, 

3) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała 

działalność z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

realizację projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego 

Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej  na lata 2007-2013 o kwotę 5.966.982,-zł. 

 

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

załącznik do niniejszych autopoprawek. 

 

3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2015 r. o kwotę 

38.107.826,- zł. 

4. Ustala się przychody z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu województwa powstałego na skutek konieczności wyprzedzającego 
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finansowania działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej  w kwocie 

38.107.826,-zł. 

5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w pkt 4 w § 952 – Przychody 

z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu województwa powstałego na skutek konieczności 

wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej  

o kwotę 38.107.826,-zł. 

7. Dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania ujętego w planie wydatków 

majątkowych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 75075 - Promocja 

jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie pn. „Opracowanie wydawnictw 

promocyjnych własnych, wykonanie i montaż witaczy z logo województwa 

podkarpackiego i inną grafiką promującą region, opracowanie spotów reklamowych  

i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów 

fotograficznych i graficznych" rozszerza się o "zakup dużych i trwałych elementów 

systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego". 

 

 

 



Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Źródło 
Jednostka 
realizująca

Uwagi

630 63095 -5 923 741

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację 
projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej  na lata 2007-
2013 (§ 6207).

PZDW

720 72095 -26 217 103

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację 
projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - 
Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej  na lata 2007-2013 (§ 6207).

Dep. SI

750 75095 -5 966 982

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację 
projektu pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego 
Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej  na lata 2007-2013 (§ 6207).

Dep. RR

-38 107 826 0

Wnioskowane zmiany powodują:

1) zwiększenie deficytu budżetu Województwa o kwotę 38.107.826,-zł,

2) ustalenie przychodów z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa powstałego na skutek konieczności 

wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 38.107.826,-zł,

3) ustalenie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa powstałego na 

skutek konieczności wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej  w kwocie 38.107.826,-zł.

Ponadto zmiany dotyczą rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania ujętego w planie wydatków majątkowych w dziale 750 - Administracja 

publiczna w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie pn. "Opracowanie wydawnictw promocyjnych 

własnych, wykonanie i montaż witaczy z logo województwa podkarpackiego i inną grafiką promującą region, opracowanie spotów 

reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych" rozszerza się 

o "zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego".

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. 

DOCHODY

Suma

Ogółem plan 
dochodów

-38 107 826



§ kwota § kwota

630 63095 6207 -5 923 741 0

720 72095 6207 -26 217 103 0

750 75095 6207 -5 966 982 0

-38 107 826 0

0 0
-38 107 826 0

w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe

Razem

Załącznik do Uchwały 95/2145/15 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

z dnia 23 września 2015 r. 

Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia
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