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UCHWAŁA Nr 158 / 3305 / 16 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 22 marca 2016 r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2016 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 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 XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.  

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2016 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 157/3276/16 z dnia   

 15 marca  2016 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. 



§ kwota § kwota

720 72095 0 0970 1 329 997

600 60013 0 6290 500 000

2009 -476 000 0

6209 -16 559 264 0

-17 035 264 1 829 997

-476 000 1 329 997

-16 559 264 500 000

Załącznik Nr 1 do Uchwały 158 /3305 / 16 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

z dnia 22 marca 2016r.

Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia

Razem

w tym:

dochody bieżące

dochody majątkowe

758 75861



§ kwota § kwota

010 01008 6050 -547 274 6050 547 274

2009 -476 000 0

6209 -10 962 169 0

400 40001 6209 -647 583 0

60013 0 6050 500 000

60015 6209 -859 106 0

60016 6209 -1 310 835 0

801 80195 0 6207 1 329 997

803 80306 6209 -1 113 228 6209 48 700

851 85111 6209 -44 467 0

921 92195 6209 -1 670 576 0

-17 631 238 2 425 971

-476 000 0

-17 155 238 2 425 971

Razem

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

600

15011150

Załącznik Nr 2 do Uchwały  158/3305/ 16 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

z dnia 22 marca 2016 r. 

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia



Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Źródło

Jednostka 

realizująca
Uwagi

600 60013 500 000

Dochody z tytułu środków pozyskanych z Nadleśnictw: 

Cisna (50.000,-zł), Lesko (50.000,-zł) Baligród (50.000,-

zł),  Bircza (100.000,-zł), Ustrzyki Dolne (100.000,-zł), 

Lutowiska (100.000,-zł) Stuposiany (50.000,-zł) z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych 

Samorządu Województwa (inwestycji mostowych) 

(§ 6290).

PZDW

Wraz ze zwiększeniem 

planu wydatków w dziale 

600 w rozdziale 60013.

720 72095 1 329 997

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT związane z 

realizacją projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na 

lata 2007-2013 (§ 0970).

Urząd 

Marszałkowski/

Dep. SI

758 75861 -17 035 264

Dochody z tytułu dotacji celowej  z budżetu państwa na 

współfinansowanie projektów realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013, w tym:

1) dochody bieżące - 476.000,-zł (§ 2009),

2) dochody majątkowe - 16.559.264,-zł (§ 6209).

Urząd 

Marszałkowski/

Dep. RR

Wraz ze zmniejszeniem 

planu wydatków 

przeznaczonych na dotacje 

dla beneficjentów 

realizujących projekty w 

ramach RPO WP na lata 

2007-2013 w działach 150, 

400, 600, 803, 851 i 921.

Zmiana dotyczy 

przedsięwzięcia ujętego w 

WPF.

-17 035 264 1 829 997

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 2016 r. 

DOCHODY

Suma

Ogółem plan 

dochodów
-15 205 267
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi

010 01008 -547 274

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych 

przeznaczonych na realizację:

a) zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji i terenu 

pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego" - 

336.370,-zł (§ 6050).

b) zadania pn. "Zabezpieczenie przed powodzią miasta 

Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta 

rzeki Strug" - 210.904,-zł (§ 6050).

PZMiUW

Zmiana dotyczy 

przedsięwzięć ujętych w 

WPF.

125 699

Zwiększenie planu wydatków majątkowych z 

przeznaczeniem na realizację zadania pn. 

"Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów 

zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki 

w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i 

Kędzierz, woj. podkarpackie" w ramach RPO WP na lata 

2014-2020 (§ 6050).

Zmiana dotyczy 

przedsięwzięcia ujętego w 

WPF

421 575

Ustalenie planu wydatków majątkowych z 

przeznaczeniem na realizację nowych zadań w ramach 

RPO WP na lata 2014-2020 (§ 6050), w tym na:

1) zadanie pn. "Zabezpieczenie przed powodzią 

obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-

119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. 

Dębowiec, woj. podkarpackie - Etap I i II" - 67.396,-zł,

2) zadanie pn. "Budowa wałów przeciwpowodziowych 

na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i 

potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla 

ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, 

Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. 

podkarpackie" - 135.300,-zł,

3) zadania pn. "Trześniówka V rozbudowa lewego wału 

rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. 

Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową 

przepompowni w m. Trześń, gm. Gorzyce woj. 

podkarpackie" - 218.879,-zł.

Nowe przedsięwzięcia 

planowane do ujęcia w 

WPF.

WYDATKI

01008010 PZMiUW
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-17 035 264 1 329 997

-48 700 48 700

600 60013 500 000

Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań pn: 

- "Przebudowa mostu przez potok Dziurdziów w ciągu 

drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+123, 

na działkach nr ewid. 

338,339,500/1,500/2,500/3,222,114/1,487,706 w 

obrębie ewidencyjnym Hoczew od km 7+051,67 do km 

7+188,11, wraz z rozbiórką istniejącego mostu, 

przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci 

teletechnicznych, przebudową skrzyżowania z drogą 

powiatową Nr DP 2258R do km 0+056,75 oraz 

przebudową przepustu pod drogą powiatową" w kwocie 

150.000,-zł (§ 6050),

- "Przebudowa mostu stałego przez rzekę Wiar w ciągu 

drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko w km 

9+217 w miejscowości Wojtkowa" w kwocie 350.000,-zł 

(§ 6050).

PZDW

Wraz ze zwiększeniem 

dochodów w dziale 600 w 

rozdziale 60013.

-17 631 238 2 425 971

Wraz ze zmniejszeniem 

planu dochodów w dziale 

758 w rozdziale 75861.

Zmiana dotyczy 

przedsięwzięcia ujętego w 

WPF.

Wydatki w kwocie 

1.329.997,-zł zabezpieczone 

ze środków własnych 

Samorządu w związku z 

nadkontraktacją wydatków 

planowanych do 

finansowania ze środków 

pochodzących z budżetu 

UE. Środki możliwe do 

odzyskania.

Zmiany w planie dotacji celowych dla beneficjentów 

realizujących projekty w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2007-2013, poprzez

1) zmniejszenie planu dotacji:

a) bieżących - 476.000,-zł (§ 2009),

b) majątkowych - 16.559.264,-zł (§ 6209),

2) zwiększenie planu dotacji majątkowych  - 1.329.997,-

zł (§ 6207),

3) przezniesienia w planie dotacji  - 48.700,-zł (§ 6209) 

poprzez:

a) zmniejszenie planu dotacji dla jednostek sektora 

finansów publicznych,

b) zwiększenie planu dotacji dla jednostek spoza 

sektora finansów publicznych.

15011,

40001

60015,

60016,

80306,

85111,

92195

150,

400,

600,

803,

851,

921

Ogółem plan 

wydatków
-15 205 267

Suma

Urząd 

Marszałkowski/

Dep. RR
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Załącznik 
do Uchwały Nr 158 / 3305 /16 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 
z dnia 22 marca 2016 r. 

 
 

AUTOPOPRAWKI  
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r. 
 

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r. 

wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 157/3276/16 z dnia  

15 marca 2016 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie: 

 

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.  

w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75861 – Regionalne Programy 

Operacyjne  2007-2013 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 

współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 o kwotę 

17.035.264,-zł (w tym: dochody bieżące - 476.000,-zł, dochody majątkowe - 

16.559.264,-zł). 

 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.  

o kwotę 1.829.997,-zł, w tym: 

1) dochodów bieżących o kwotę 1.329.997,-zł, 

2) dochodów majątkowych o kwotę 500.000,-zł. 

3. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 2 zwiększa się plan dochodów,  

z tego: 

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne 

wojewódzkie z tytułu środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie 

inwestycji własnych Samorządu Województwa o kwotę 500.000,-zł (dochody 

majątkowe), 

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

z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego realizacji projektu pn. „Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 o kwotę 

1.329.997,-zł (dochody bieżące). 
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4. Zmiany planu dochodów  w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa 

załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek. 

 

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.  

o kwotę 17.631.238,-zł, w tym: 

1) wydatków bieżących o kwotę 476.000,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 17.155.238,-zł. 

6. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w pkt. 5 zmniejsza się plan wydatków,  

z tego: 

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale  01008 – Melioracje wodne  

o kwotę 547.274,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe        547.274,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     547.274,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych      - 

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – rozwój 

przedsiębiorczości o kwotę 11.438.169,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                 476.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące      476.000,-zł 

b) wydatki majątkowe                            10.962.169,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     10.962.169,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych      - 

3) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  

w rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę 647.583,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe        647.583,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     647.583,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

4) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.169.941,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 60015 – Drogi publiczne na prawach powiatu o kwotę  

859.106,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące         - 
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ab) wydatki majątkowe       859.106,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne    859.106,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.310.835,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące         - 

bb) wydatki majątkowe              1.310.835,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne           1.310.835,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych                - 

5) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna 

w kwocie 1.113.228,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe        1.113.228,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     1.113.228,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 

44.467,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe        44.467,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     44.467,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych                                            - 

7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 – 

Pozostała działalność w kwocie 1.670.576,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe        1.670.576,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     1.670.576,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych                                                      - 

 

7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2016 r. o kwotę 2.425.971,-zł, z tego: 
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1) w dziale 010 – Rolnictwo i  łowiectwo w rozdziale 01008 – Melioracje wodne  

o kwotę 547.274,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe        547.274,-zł, 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     547.274,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     547.274,-zł 

2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne 

wojewódzkie o kwotę 500.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe        500.000,-zł, 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     500.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych               - 

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność 

o kwotę 1.329.997,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         - 

b) wydatki majątkowe               1.329.997,-zł, 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne             1.329.997,-zł   

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych                                                      - 

4) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna 

o kwotę 48.700,-zł, w tym: 

a)  wydatki bieżące          - 

b)  wydatki majątkowe                     48.700,-zł, 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne         48.700,-zł,  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych                                                       - 

 

8. Zmiany planu wydatków  w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa 

załącznik Nr 2 do niniejszych autopoprawek. 

 

9. Dotacje określone w pkt. 6 ppkt 2 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów 

realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 476.000, w tym dla: 
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1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 154.700,-zł, 

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 321.300,-zł. 

 

10. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

1) pkt 6 ppkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadań w kwocie  547.274,-zł, 

w tym: 

a) zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren 

województwa podkarpackiego" w kwocie 336.370,-zł, 

b) zadania pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn 

poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" w kwocie 210.904,-zł, 

2) w pkt. 6 ppkt 2 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2007-2013 - jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 

10.962.169,-zł, 

3) w pkt. 6 ppkt 3 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2007-2013 - jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 

647.583,-zł, 

4) w pkt. 6 ppkt 4 lit. a stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących 

projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 - jednostek sektora finansów publicznych  

w kwocie 859.106,-zł, 

5) w pkt. 6 ppkt 4 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących 

projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 - jednostek sektora finansów publicznych  

w kwocie 1.310.835,-zł, 

6) w pkt. 6 ppkt 5 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2007-2013 - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 

1.113.228,-zł, 

7) w pkt. 6 ppkt 6 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2007-2013 - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 44.467,-zł, 
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8) w pkt. 6 ppkt 7 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2007-2013 - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 

1.670.576,-zł, 

9) pkt 7 ppkt 2 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań w kwocie 500.000,-zł,  

w tym: 

a) zadania pn. „Przebudowa mostu przez potok Dziurdziów w ciągu drogi 

wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+123, na działkach nr ewid. 

338,339,500/1,500/2,500/3,222,114/1,487,706 w obrębie ewidencyjnym 

Hoczew od km 7+051,67 do km 7+188,11, wraz z rozbiórką istniejącego 

mostu, przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci 

teletechnicznych, przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr DP 

2258R do km 0+056,75 oraz przebudową przepustu pod drogą powiatową" 

w kwocie 150.000,-zł, 

b) zadania pn. „Przebudowa mostu stałego przez rzekę Wiar w ciągu drogi 

wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko w km 9+217 w miejscowości 

Wojtkowa" w kwocie 350.000,-zł, 

10)  pkt 7 ppkt 3 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2007-2013 - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 

1.329.997,-zł, 

11) pkt 7 ppkt 4 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2007-2013 - jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 

48.700,-zł. 

 

11. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w pkt 7 ppkt  

1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

w kwocie 547.274,-zł, w tym: 
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1) zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych 

położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie 

miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie" w kwocie 125.699,-zł, 

2) zadania pn. „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km 

rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. 

Dębowiec, woj. podkarpackie - Etap I i II"  w kwocie 67.396,-zł, 

3) zadania pn. „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km 

rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 

1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków 

na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie" w kwocie  

135.300,-zł, 

4) zadania pn. „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 

3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz  

z budową przepompowni w m. Trześń, gm. Gorzyce woj. podkarpackie" - 

218.879,-zł. 

 

 

 

 

 

 


