
 

 

UCHWAŁA Nr 433 / 9044 / 18 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 23 maja 2018r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek 2 do projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2018 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 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) i art. 233 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) oraz na 
podstawie Uchwały Nr XLVII/789/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.  
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Przyjmuje się autopoprawki 2 do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2018 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 430/8989/18 z dnia  
15 maja  2018 r., o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego autopoprawki 2, o których 
mowa w ust. 1. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Załącznik do Uchwały Nr 433/9044/18 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 23 maja 2018 r. 

 
 
 

AUTOPOPRAWKI 2 
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r. 
 

 

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r. 

wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 430/8989/18 z dnia  

15 maja 2018 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie: 

 

1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2018 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75802 – Uzupełnienie 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu środków na 

inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 

powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu  

o kwotę 2.324.200,-zł.  

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

załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek. 

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2018 r. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne 

wojewódzkie o kwotę 1.900.000,-zł, w tym: 

1) wydatki bieżące         - 

2) wydatki majątkowe            1.900.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                  1.900.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych         - 

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2018 r. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne 

wojewódzkie o kwotę 4.224.200,-zł, w tym: 

1) wydatki bieżące         - 

2) wydatki majątkowe           4.224.200,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                 4.224.200,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  



 

 

środków UE   i źródeł zagranicznych         - 

          

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

załącznik Nr 2 do niniejszych autopoprawek. 

 

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

1) pkt 3 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Rzeszowie w kwocie 1.900.000,-zł przeznaczone na realizację: 

a) zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina  - Krościenko na 

odcinku od km 21+800 do km 22+474: Zadanie nr 1 - Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok bez 

nazwy w miejscowości Liskowate w km 21+932 - 22+072; Rozbudowa drogi  

wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 - 

22+474, Zadanie nr 2  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - 

Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate  

w km 22+155 - 22+285" w kwocie 975.800,-zł (wydatki finansowane ze środków 

własnych Samorządu - 725.800,-zł, środków rezerwy subwencji ogólnej - 

250.000,-zł), 

b) zadania pn. „Przebudowy dróg wojewódzkich" w kwocie 924.200,-zł (wydatki 

finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa). 

2) pkt 4 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Rzeszowie w kwocie 4.224.200,-zł z przeznaczeniem na realizację: 

a) zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 

2+186 do km 2+266 wraz z budową przepustu w km 2+215, rozbiórką 

istniejącego  przepustu w km 2+226 oraz przebudową istniejących zjazdów 

na tym odcinku drogi w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz  

z przebudową przepustu w km 2+266 w m. Godowa i przebudowa rowu Nr 5 

będącego urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych" w kwocie  

1.200.000,-zł (wydatki finansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej - 

600.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 600.000,-zł), 

b) zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 

3+730 do km 3+809 wraz z budową przepustu w km 3+764, rozbiórką 

istniejącego przepustu w km 3+760, przebudową istniejących zjazdów na tym 

odcinku drogi oraz wykonaniem umocnienia koryta potoku bez nazwy przy 



 

 

wlocie i wylocie przepustu i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej 

w m. Godowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 3+730 do km 3+809 wraz  

z przebudową przepustu w km 3+760 w m. Godowa" w kwocie 2.100.000,-zł 

(wydatki finansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej - 1.050.000,-zł, 

środków własnych Samorządu Województwa - 1.050.000,-zł), 

c) zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - 

Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica w miejscowości Czarna" w kwocie 

119.597,-zł (wydatki finansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej), 

d) zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - 

Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica w miejscowości Medynia Łańcucka" 

w kwocie 122.191,-zł (wydatki finansowane ze środków rezerwy subwencji 

ogólnej), 

e) zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyma - 

Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Wola Ociecka i Ostrów" w kwocie 

217.887,-zł (wydatki finansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej), 

f) zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - 

Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie" w kwocie 149.008,-zł (wydatki 

finansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej), 

g) zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - 

Grabownica Starzeńska w m. Adamówka" w kwocie 157.320,-zł (wydatki 

finansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej), 

h) zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - 

Szczebrzeszyn w miejscowości Zarzecze - wykonanie kanalizacji 

deszczowej" w kwocie 132.000,-zł (wydatki finansowane ze środków rezerwy 

subwencji ogólnej), 

i) zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - 

Grabownica Starzeńska w miejscowości Siedleczka" w kwocie 26.197,-zł 

(wydatki finansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej). 



Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Źródło
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

758 75802 2 324 200
Dochody z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu  
państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych 
(§ 6180).

Dep. DT

Wraz ze zwiększeniem 
planu wydatków w dziale 
600 rozdziale 60013. 
Dostosowanie do kwoty 
wynikającej z informacji 
Ministra Finansów z 
dnia 16 maja 2018 r.

0 2 324 200

Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

600 60013 -975 800 

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji
drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina  - 
Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474: Zadanie nr 1 - 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z 
mostem przez potok bez nazwy w miejscowości Liskowate w km 
21+932 - 22+072; Rozbudowa drogi  wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - 
Krościenko na odcinku od km 21+800 - 22+474, Zadanie nr 2  - 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z 
mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 
22+155 - 22+285" - 975.800,-zł (wydatki finansowane ze środków 
własnych Samorządu Województwa - 725.800,-zł, środków rezerwy 
subwencji ogólnej - 250.000,-zł) (§ 6050).

PZDW

Zmniejszenie związane 
z oszczędnościami na 
zadaniu. Nie wystąpiła 
konieczność 
wykonywania robót 
dodatkowych.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek 2 do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r. 

WYDATKI

DOCHODY

Suma
Ogółem plan 
dochodów

2 324 200



Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

60013600 PZDW

Nowe zadania 
planowane do 
sfinansowania ze 
środków rezerwy 
subwencji ogólnej - 
1.650.000,-zł,
środków własnych 
Samorządu 
Województwa - 
1.650.000,-zł.

Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację inwestycji 
drogowych (§ 6050), w tym:
1) zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - 
Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz z budową przepustu w km 
2+215, rozbiórką istniejącego  przepustu w km 2+226 oraz 
przebudową istniejących zjazdów na tym odcinku drogi w ramach 
przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów 
Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz z przebudową przepustu w km 
2+266 w m. Godowa i przebudowa rowu Nr 5 będącego urządzeniem 
melioracji wodnych szczegółowych" - 1.200.000,-zł (wydatki 
finansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej - 600.000,-zł, 
środków własnych Samorządu Województwa - 600.000,-zł),
2) zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - 
Lutcza w km 3+730 do km 3+809 wraz z budową przepustu w km 
3+764, rozbiórką istniejącego przepustu w km 3+760, przebudową 
istniejących zjazdów na tym odcinku drogi oraz wykonaniem 
umocnienia koryta potoku bez nazwy przy wlocie i wylocie przepustu i 
przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w m. Godowa w 
ramach przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 989 
Strzyżów - Lutcza w km 3+730 do km 3+809 wraz z przebudową 
przepustu w km 3+760 w m. Godowa" - 2.100.000,-zł (wydatki 
finansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej - 1.050.000,-zł, 
środków własnych Samorządu Województwa - 1.050.000,-zł).

3 300 000 



Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

-1 900 000 4 224 200

PZDW

Zmiana montażu 
finansowego zadań - 
środki własne zastępuje 
się środkami rezerwy 
subwencji ogólnej.

600 60013 -924 200 924 200 

Zmiana źródeł finansowania wydatków przeznaczonych na realizację 
zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich w tym:
- "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - 
Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica w miejscowości Czarna, km 
15+260 - 16+220" (zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze 
środków własnych samorządu województwa o kwotę 119.597,-zł i 
zwiększenie planu wydatków ze środków rezerwy subwencji ogólnej o 
kwotę 119.597,-zł),
- "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - 
Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica w miejscowości Medynia 
Łańcucka, km 12+000 - 12+995" (zmniejszenie planu wydatków 
finansowanych ze środków własnych samorządu województwa o 
kwotę 122.191,-zł i zwiększenie planu wydatków ze środków rezerwy 
subwencji ogólnej o kwotę 122.191,-zł),
- "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyma - Ropczyce 
Wiśniowa w miejscowości Wola Ociecka i Ostrów" (zmniejszenie 
planu wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu 
województwa o kwotę 217.887,-zł i zwiększenie planu wydatków ze 
środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 217.887,-zł),
- "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - 
Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie, km 36+400 - 37+213" 
(zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych 
samorządu województwa o kwotę 149.008,-zł i zwiększenie planu 
wydatków ze środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 149.008,-zł)
- "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - 
Grabownica Starzeńska w m. Adamówka" (zmniejszenie planu 
wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu 
województwa o kwotę 157.320,-zł i zwiększenie planu wydatków ze 
środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 157.320,-zł),
- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - Szczebrzeszyn w
miejscowości Zarzecze - wykonanie kanalizacji deszczowej" 
(zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych 
samorządu województwa o kwotę 132.000,-zł i zwiększenie planu 
wydatków ze środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 132.000,-zł),
- "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - 
Grabownica Starzeńska w miejscowości Siedleczka, km 163+220 - 
163+860" (zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków 
własnych samorządu województwa o kwotę 26.197,-zł i zwiększenie 
planu wydatków ze środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 
26.197,-zł).

Suma
Ogółem plan 

wydatków
2 324 200



§ kwota § kwota

758 75802 0 6180 2 324 200

0 2 324 200

0 0

0 2 324 200dochody majątkowe

Razem

w tym:

dochody bieżące

Załącznik Nr 1 

do Autopoprawek 2 do projektu 

Uchwały Sejmiku 

w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego 

na 2018 r.

Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia



§ kwota § kwota

600 60013 6050 -1 900 000 6050 4 224 200

-1 900 000 4 224 200

0 0

-1 900 000 4 224 200

Załącznik Nr 2 

do Autopoprawek 2 do projektu 

Uchwały Sejmiku 

w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego 

na 2018 r.

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia

Razem

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe
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