
 
UCHWAŁA Nr 484 / 10 247 / 18 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia 22 października 2018r. 
 

w sprawie przyjęcia autopoprawek 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 do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2018 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 482/10 200/18 z dnia  

15 października  2018 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. 



Załącznik 
do Uchwały Nr 484/10 247/18 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 
z dnia 22 października 2018 r. 

 
 
 

AUTOPOPRAWKI  
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 482/10 200/18 z dnia  

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

 

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.  

o kwotę 31.718,-zł, w tym: 

1) dochodów bieżących o kwotę 1,-zł, 

2) dochodów majątkowych o kwotę 31.717,-zł. 

2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w pkt. 1 zmniejsza się plan dochodów  

w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 31.718,-zł, z tego: 

1) w rozdziale 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw  

z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1,-zł (dochody bieżące), 

2) w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów 

własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 31.717,-zł (dochody majątkowe). 

3. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 

2018 r.  w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75863 – Regionalne Programy 

Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 31.717,-zł. 

 

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 2018 r.  

o kwotę 577.538,-zł, z tego: 



1) wydatków bieżących o kwotę 540.039,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 37.499,-zł. 

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

z tego: 

1) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego w rozdziale w rozdziale 75704 – 

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 494.401,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         494.401,-zł 

w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji    494.401,-zł 

b) wydatki majątkowe         - 

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 – Dokształcanie  

i doskonalenie nauczycieli o kwotę 64.358,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące             26.859,-zł 

wydatki na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych                 26.859,-zł 

b) wydatki majątkowe                              37.499,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                37.499,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE  i źródeł zagranicznych             37.499,-zł 

3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 – 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 18.779,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         18.779,-zł 

w tym: 

aa) wydatki jednostek budżetowych     14.779,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane        - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   14.779,-zł 

ab) dotacje na zadania bieżące        4.000,-zł 

b) wydatki majątkowe        - 

7. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.  

o kwotę 577.537,-zł, z tego: 

1) wydatków bieżących o kwotę 550.678,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 26.859,-zł. 

8. W ramach zwiększenia, o którym mowa w pkt. 7 zwiększa się plan wydatków: 

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 – Dokształcanie  

i doskonalenie nauczycieli o kwotę 64.358,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące             37.499,-zł 



wydatki na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych                 37.499,-zł 

b) wydatki majątkowe                              26.859,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                26.859,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych             26.859,-zł 

2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85148 – Medycyna pracy o kwotę 

494.400,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          494.400,-zł 

w tym: 

aa) wydatki jednostek budżetowych      316.350,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane        - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   316.350,-zł 

ab) dotacje na zadania bieżące      178.050,-zł 

b) wydatki majątkowe        - 

3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 – 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 18.779,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          18.779,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące      18.779,-zł 

b) wydatki majątkowe        - 

 

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

załącznik Nr 2 do niniejszych autopoprawek. 

 

10. Dotacje określone w: 

1) pkt 6 ppkt 3 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 

przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 

Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.000,-zł, 

2) pkt 8 ppkt 2 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów 

publicznych – Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na 

realizację zadań statutowych z zakresu medycyny pracy w kwocie 178.050,-zł,  

3) pkt 8 ppkt 3 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na 

obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 18.779,-zł. 



11.  Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych określone  w: 

1) w pkt 6 ppkt 2 stanowią wydatki Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli  

w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Zabytkowa siedziba 

Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział  

w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa 

Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 26.859,-zł (wydatki 

finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa), 

2) w pkt 8 ppkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli  

w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Zabytkowa siedziba 

Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział  

w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa 

Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 37.499,-zł (wydatki 

finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 31.717,-zł, 

środków własnych Samorządu Województwa – 5.782,-zł). 

12. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 

1) w pkt 6 ppkt 2 stanowią wydatki Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli  

w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Zabytkowa siedziba 

Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział  

w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa 

Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 37.499,-zł (wydatki 

finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 31.717,-zł, 

środków własnych Samorządu Województwa – 5.782,-zł), 

2) w pkt 8 ppkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli  

w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Zabytkowa siedziba 

Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział  

w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa 

Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 26.859,-zł (wydatki 

finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa). 

 

 

 



Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Źródło

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

75833 -1
Dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część 

regionalna (§ 2920).

Urząd 

Marszałkowski

/Dep. BF

Dostosowanie do decyzji 

Ministra Finansów.

75863 -31 717 31 717

Zmiana planu dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 poprzez:

1) zmniejszenie planu dochodów majątkowych (§ 6257),

2) zwiększenie planu dochodów bieżących (§ 2057).

Urząd 

Marszałkowski/

RP

Dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w wykazie 

przedsięwzięć do WPF. 

Wraz ze zmianą planu wydatków 

w dziale 801 w rozdziale 80146 - 

dotyczy projektu pn. "Zabytkowa 

siedziba PCEN (…)".

-31 718 31 717

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 2018 r. 

Suma

Ogółem plan 

dochodów

DOCHODY

-1

758
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

757 75704 -494 401
Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na poręczenia dla 

szpitali (§ 8030).

Urząd 

Marszałkowski

/Dep. OZ 

Uwolnione środki w następstwie spłat kredytów 

przez szpitale.

801 80146 -64 358 64 358

Zmiany w planie wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. 

„Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta 

Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zmiany obejmują:

1) w zakresie wydatków niekwalifikowalnych - przeniesienie kwoty 

26.859,-zł, z wydatków bieżących na majątkowe (z § 4340 na § 6060) 

na zakup części wyposażenia do piwnic, 

2) w zakresie wydatków kwalifikowalnych - przeniesienie kwoty 

37.499,-zł, z wydatków majątkowych na bieżące (z § 6067,6069 na § 

4347,4349) na usługi remontowo - konserwatorskie.

PCEN

Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie 

przedsięwzięć do WPF. 

Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 801 w 

rozdziale 80146.

Zmiany niezbędne do prawidłowej realizacji 

projektu i osiągnięcia zamierzonych celów.

Termin zakończenia projektu - 2018 r.

851 85148 494 400

Zwiększenie planu wydatków dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 

Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową na realizację zadań statutowych z zakresu 

medycyny pracy (§ 2560 - 178.050,-zł)

- zakup usług zdrowotnych tj. na pokrycie kosztów zadań zleconych z 

zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 316.350,-zł).

Urząd 

Marszałkowski/

OZ

Zwiększenie planu wydatków związane jest z m.in. 

z większą niż planowano liczbą osób (tj. 

kandydatów do szkół ponadpodstawowych, 

ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych 

szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej 

nauki zawodu są narażeni na działanie czynników 

szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 

zdrowia) objętych badaniami.

921 92120 -18 779 18 779

Zmiany w planie wydatków przeznaczonych na prace  

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 

Województwa Podkarpackiego poprzez:

1) zmniejszenie planu dotacji celowych dla jednostek sektora 

finansów publicznych - 4.000,-zł (§ 2730),

2) zmniejszenie planu wydatków Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 14.779,-zł (§ 

4340),

3) zwiększenie planu dotacji celowych dla jednostek spoza sektora 

finansów publicznych (§ 2720) - 18.779,-zł.

Urząd 

Marszałkowski/

DO / MSCKZiU 

Jasło

Dostosowanie do projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego zmieniającego 

uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na obszarze województwa 

podkarpackiego skierowanego na sesję Sejmiku w 

m-cu październiku br.

-577 538 577 537

Rzeszów, dnia 19.10.2018 r.

WYDATKI

Ogółem plan 

wydatków
-1

Suma
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§ kwota § kwota

75833 2920 -1 0

75863 6257 -31 717 2057 31 717

-31 718 31 717

-1 31 717

-31 717 0

758

Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW

Dział Rozdział

zwiększeniazmniejszenia

Załącznik Nr 1 

do Autopoprawek do projektu 

Uchwały Sejmiku 

w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego 

na 2018 r

dochody majątkowe

dochody bieżące

Razem

w tym:



§ kwota § kwota

757 75704 8030 -494 401 0

4340 -26 859 4347 31 717

6067 -31 717 4349 5 782

6069 -5 782 6060 26 859

0 2560 178 050

0 4280 316 350

4340 -14 779 2720 18 779

2730 -4 000 0

-577 538 577 537

-540 039 550 678

-37 499 26 859

Załącznik Nr 2  

do Autopoprawek 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

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Razem

85148851

80146801

92120921
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