UCHWAŁA Nr 117 / 2567 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE

z dnia 24 listopada 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 2015 r. poz. 1392 j.t.) 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 115/2495/15 z dnia
17 listopada 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 117 / 2567 /15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 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

115/2495/15

z dnia 17 listopada 2015 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie:
1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego
na 2015 r. w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność
z tytułu zwrotu podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. „Sieć
Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 o kwotę
19.685.097,-zł.
2. Zwiększa

się

plan

dochodów

majątkowych

budżetu

Województwa

Podkarpackiego na 2015 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75861 –
Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013 o kwotę 17.752.253,-zł, w tym
z tytułu:
1) środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów własnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013 o kwotę 14.096.683,-zł,
2) środków pochodzących z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze
środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
o kwotę 2.050.650,-zł,
3) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013 o kwotę 695.452,-zł,
4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze
środków własnych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
o kwotę 909.468,-zł.
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3. Zmiany planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa
załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.
o kwotę 19.082.212,-zł, w tym:
1) wydatków bieżących o kwotę 60.553,-zł,
2) wydatków majątkowych o kwotę 19.021.659,-zł.
5. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w pkt. 4 zmniejsza się plan wydatków:
1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne
wojewódzkie o kwotę 19.021.659,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

19.021.659,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

19.021.659,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

19.021.659,-zł

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe
o kwotę 60.553,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

60.553,-zł

wydatki jednostek budżetowych

60.553,-zł

z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) wydatki majątkowe

60.553,-zł
-

6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.
o kwotę 17.149.368,-zł, w tym:
1) wydatków bieżących o kwotę 60.553,-zł,
2) wydatków majątkowych o kwotę 17.088.815,-zł.
7. W ramach zwiększenia, o którym mowa w pkt. 6 zwiększa się plan wydatków:
1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne
wojewódzkie o kwotę 17.068.815,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

17.068.815,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

17.068.815,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych
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17.068.815,-zł

2) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 –
Pozostała działalność o kwotę 20.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

20.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

20.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

3) w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury
fizycznej o kwotę 60.553,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

60.553,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące

60.553,-zł

b) wydatki majątkowe

-

8. Dotacje określone w pkt 7 ppkt 3 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych

- organizacji pozarządowych na wspieranie zadań

publicznych oraz na cele publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie
60.553,-zł.
9. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w pkt 7 ppkt 2
stanowią

wydatki

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Podkarpackiego

w Rzeszowie z przeznaczeniem na budowę pomnika upamiętniającego ofiary
Katastrofy Smoleńskiej w kwocie 20.000,-zł.
10. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:
1) pkt 5 ppkt 1 w kwocie 19.021.659,-zł stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację inwestycji
drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, w tym:
a) zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok" w kwocie 16.761.515,-zł
(wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
b) zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4
Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób
bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19
4

Kuźnia - Rzeszów i linia kolejową L-71" w kwocie 2.260.144,-zł (wydatki
finansowane z: środków pochodzących z budżetu UE – 908.880,-zł, dotacji
celowej z budżetu państwa – 1.238.948,-zł, środków własnych Samorządu
Województwa – 112.316,-zł),
2) pkt 7 ppkt 1 w kwocie 17.068.815,-zł stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację inwestycji
drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, w tym:
a) zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok" w kwocie 16.761.515,-zł
(wydatki

finansowane

z:

środków

pochodzących

z

budżetu

UE

–

15.005.563,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 1.739.416,-zł, środków
własnych Samorządu Województwa – 16.536,-zł),
b) zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4
Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób
bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19
Kuźnia - Rzeszów i linia kolejową L-71" w kwocie 307.300,-zł (wydatki
finansowane z: dotacji celowej z budżetu państwa – 194.984,-zł, środków
własnych Samorządu Województwa – 112.316,-zł).
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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
Dział Rozdział

720

758

72095

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

-19 685 097

Suma

Jednostka
realizująca

Zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. "Sieć
Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na
lata 2007-2013 (§ 0970).

Dep. SI

Dochody związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach
RPO WP na lata 2007-2013, w tym z tytułu:
1) środków pochodzących z budżetu UE - 14.096.683,-zł (§ 6207)
2) środków pochodzących z budżetu UE jako refundacja wydatków
poniesionych ze środków własnych - 2.050.650,-zł
17 752 253
(§ 6207),
3) dotacji celowej z budżetu państwa - 695.452,-zł (§ 6209),
4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków
poniesionych ze środków własnych - 909.468,-zł (§ 6209).

75861

Ogółem plan
dochodów

Źródło

-19 685 097

17 752 253

-1 932 844
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PZDW

Uwagi

Wraz ze zmianami planu wydatków w
dziale 600 w rozdziale 60013.
Zmiany związane z:
a) zwiększeniem dofinansowania ze
środków UE i budżetu państwa inwestycji
pn. "Budowa wschodniej obwodnicy
miasta Brzozowa w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów
- Sanok" - 20.067.700,-zł,
b) zmniejszeniem dofinansowania ze
środków UE i budżetu państwa inestycji
pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr
869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów
Zachodni z węzłem S-19 Jasionka,
połączonej w sposób bezkolizyjny z
istniejącymi drogami krajowymi Nr 9
Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnia Rzeszów i linia kolejową L-71" 2.315.447,-zł.

WYDATKI
Dział Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

Jednostka
realizująca

Uwagi

Zmiany w planie wydatków dotyczących inwestycji drogowych
realizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Rzeszowie w ramach RPO WP na lata 2007-2013, w tym:
I.zadania pn. "Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok"
poprzez:

-16 744 979

-16 536
600

1) zmianę źródeł finansowania zadania:
a) zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych
Samorządu Województwa (§ 6059),
16 744 979
b) zwiększenie planu wydatków finansowanych z:
a) środków pochodzących z budżetu UE - 15.005.563,-zł (§ 6057),
b) dotacji celowej z budżetu państwa - 1.739.416,-zł (§ 6059),
16 536

Wraz ze zmianą planu
dochodów w dziale 758 w
rozdziale 75861.

2) zmiana klasyfikacji wydatków finansowanych ze środków własnych
Samorządu Województwa - przeniesienie z § 6059 na § 6050.

60013

PZDW
II.zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł
A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób
bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom Barwinek i Nr 19 Kuźnia - Rzeszów i linia kolejową L-71" poprzez:

-1 952 844

-307 300

801

80130

-60 553

Wraz ze zmianą planu
dochodów w dziale 758 w
rozdziale 75861.

1) zmniejszenie planu wydatków finansowanych z:
a) środków pochodzących z budżetu UE - 908.880,-zł (§ 6057 - 378.344,-zł,
§ 6067 - 530.536,-zł),
b) dotacji celowej z budżetu państwa - 1.043.964,-zł (§ 6059),
2) zmianę klasyfikacji wydatków finansowanych z:
a) dotacji celowej z budżetu państwa - 194.984,-zł (przeniesienie z § 6059
307 300 na § 6069),
b) środków własnych Samorządu Województwa - 112.316 (przeniesienie z
§ 6059 - 93.686,-zł i § 6069 - 18.630,-zł na § 6050).
Zmniejszenie planu wydatków Medyczno - Społecznego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli związanych z
bieżących funkcjonowaniem, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 46.140,-zł (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 320,-zł (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne - 14.093,-zł (§ 4110).
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Dep. EN/
jednostki
oświatowe

Oszczędności.

WYDATKI
Dział Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na budowę pomnika
upamiętniającego ofiary Katastrofy Smoleńskiej (§ 6050).

921

92195

20 000

926

92605

Zwiększenie planu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie
60 553 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach sportu
kwalifikowalnego (§ 2820).

Suma
Ogółem plan
wydatków

600

-19 082 212

Jednostka
realizująca
Dep. DO

Dep. EN

17 149 368

-1 932 844

60013

PZDW
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Uwagi

Załącznik Nr 1 do Uchwały 117/2567/ 15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
z dnia 24 listopada 2015 r.

Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW
Dział

Rozdział

720

72095

758

zwiększenia

zmniejszenia
§
0970

§

kwota
-19 685 097

kwota
0

0

6207

16 147 333

0

6209

1 604 920

75861

Razem
w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe

0

17 752 253

-19 685 097

0

0

17 752 253

Załącznik Nr 2 do Uchwały 117/2567/ 15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
z dnia 24 listopada 2015 r.

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf
PLAN WYDATKÓW
Dział

600

801

Rozdział

zwiększenia

zmniejszenia
§

§

kwota

kwota

6057

-378 344

6050

128 852

6059

-18 094 149

6057

15 005 563

6067

-530 536

6059

1 739 416

6069

-18 630

6069

194 984

4010

-46 140

0

4040

-320

0

4110

-14 093

0

60013

80130

921

92195

0

6050

20 000

926

92605

0

2820

60 553

Razem
w tym:
wydatki bieżące

-19 082 212

17 149 368

-60 553

60 553

wydatki majątkowe

-19 021 659

17 088 815

