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-453 597 681 193 

Zmiana w planie wydatków przeznaczonych na realizację 

Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług 

pozostałych (§ 4300),

2) ustalenie planu dotacji na pomoc finansową dla jst w tym 

dotacji bieżących (§ 2710) w kwocie 146.038,-zł oraz dotacji 

majątkowych (§ 6300) w kwocie 535.155,-zł.

Urząd 

Marszałkowski

/Dep. OW

Wraz ze skierowaniem na sesję 

Sejmiku uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowych dla 

jednostek samorządu terytorialnego.

757 75702 -722 596 
Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na obsługę 

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (§ 8110).

Urząd 

Marszałkowski

/Dep. BF

Oszczędności.

85111 185 000 

Ustalenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala 

im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie 

pn. "Zakup sprzętu medycznego dla szpitala" (§ 6220).

W ramach środków planowany jest 

zakup (do oddziału onkologicznego) 

m.in. systemu chłodzenia skóry 

pacjenta podczas chemioterapii, 

pomp infuzyjnych i strzykawkowych, 

elektrokardiografu, łóżek do sali 

intensywnego nadzoru.

85120 200 000 

Ustalenie planu dotacji celowej dla Specjalistycznego 

Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. 

Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. 

"Modernizacja Budynku Nr 1 - wymiana dźwigu towarowo - 

osobowego" (§ 6220).

Dotychczas używany dźwig jest 

mocno wyeksploatowany i w każdej 

chwili może nastąpić jego wycofanie 

z użytkowania.

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 2017 r. 

WYDATKI

Urząd 

Marszałkowski/ 

Dep. OZ

851



Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
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WYDATKI

92106 60 000 

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Teatru im. W. 

Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności 

bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych z 

przeznaczeniem na koszty wystawiania spektaklu "Wyżej niż 

połonina. Saga w VI aktach" poza siedzibą Teatru (§ 2480). 

Spektakl będzie wystawiany w kilku bieszczadzkich 

miejscowościach.

92118 50 000 

Ustalenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Polaków 

Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny 

Ulmów w Markowej na dofinansowanie działalności bieżącej 

w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).

Zmiana w następstwie podjęcia 

przez Sejmik uchwały Nr 

XXXVIII/677/17 z dnia 7 czerwca br. 

w sprawie podziału współnej 

instytucji kultury - Muzeum - Zamek 

w Łańcucie i utworzenia wspólnej 

instytucji kultury - Muzeum Polaków 

Ratujących Żydów podczas II wojny 

światowej im. Rodziny Ulmów w 

Markowej.

-1 176 193 1 176 193Suma

Ogółem plan 

wydatków
0

921

Urząd 

Marszałkowski/ 

Dep. DO


