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ZARZĄD 

 

WOJEWÓDZTWA    PODKARPACKIEGO 

 

 

 

            Komisja Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 
sesji Sejmiku w dniu 3 grudnia 2018 roku zapoznała się z treścią projektu Uchwały 
Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2019 rok wraz z projektem Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042. 

Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018 r. Komisja uzyskała dodatkowe wyjaśnienia ze 
strony Zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów i po przeprowadzonej 
dyskusji -  w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 
budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019- 2042.  

Podczas dyskusji Komisja przeanalizowała złożone przez 8 komisji Sejmiku opinie oraz 
propozycje do zmian w projekcie budżetu na 2019 rok.   Zapoznała się również z 
indywidualnymi  wnioskami radnych, którzy złożyli wnioski poza posiedzeniami swoich 
komisji. 

Każda komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na 2018 rok. 

 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów  przedstawia poniżej zestawienie opinii i wniosków 
8 komisji oraz indywidualne radnych. 

 

Wnioski indywidualne radnych 

 

p. radny Krzysztof Feret 

  

-  wnosi o dotację celową w wys. 3.000,- zł dla Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Miłośników Komunikacji z/s w Bratkowicach na dokończenie prac  nad 



przygotowaniem Izby Pamięci Komunikacji Miejskiej na Podkarpaciu, termin otwarcia 
maj 2019 r., źródło finansowania dz. 921, rozdz. 92114, § 6220, 

 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała negatywnie 

 

-  wnosi o dotację celową w wysokości 150.000,- zł dla Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego Związek Rodu Kątskich w Sanoku na zakup i sprowadzenie z Kanady 
kolekcji obrazów artysty malarza Stefana Antoniego Kątskiego i przekazanie ich 
Muzeum Historycznemu w Sanoku,  źródło finansowania dz. 921, rozdz. 92118, § 6220, 

  

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała  negatywnie 

 

p. radny Jan Tarapata 

-   wnioskuje o zwiększenie środków o 2 mln zł  w dz. 600, rozdz. 60013 – drogi publiczne 

    wojewódzkie na odnowy dróg wojewódzkich z uwagi na zły stan techniczny, źródło 

    finansowania dz. 758, rozdz. 75018 rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie w § 6800  

    o kwotę 2 mln zł, 

 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała negatywnie  

 

-   wnioskuje o zwiększenie środków o 1 mln zł w dz. 600, rozdz. 60013 – drogi publiczne 

    wojewódzkie na budowę chodników i zatok postojowych realizowanych w oparciu  

    o umowy pomiędzy jst a samorządem województwa, w § 6050 zwiększenie do kwoty 

    5.120.000,- zł, 

 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała negatywnie 

 

 

Wnioski komisji sejmikowych : 

 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

 



pozytywna opinia projektu budżetu oraz prognozy finansowej, jednocześnie wnosi o : 

 

 - zabezpieczenie w budżecie poprzez wzrost wydatków o  kwotę 50.700,- zł  w dz. 900, 
rozdz. 90005, § 4300 na zadanie : stworzenie i utrzymanie systemu informowania 
mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz jego wpływie na 
zdrowie   

/EKOPROGNOZA/,  

 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała  pozytywnie 

 

 

Komisja Rozwoju Regionalnego 

 

pozytywna opinia projektu budżetu oraz prognozy finansowej, bez propozycji zmian,   

 

Komisja Gospodarki i Infrastruktury 

 

pozytywna opinia projektu budżetu oraz prognozy finansowej, bez propozycji zmian, 

 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

 

pozytywna opinia projektu budżetu oraz prognozy finansowej, bez propozycji zmian, 

 

Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji 

 

 pozytywna opinia projektu budżetu oraz prognozy finansowej, bez propozycji zmian, 

 

Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej 

 

pozytywna  opinia projektu budżetu oraz prognozy finansowej, bez propozycji zmian, 

 



Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia  

 

pozytywna opinia projektu budżetu oraz prognozy finansowej, bez propozycji zmian, 

 

Komisja Główna 

 

pozytywna opinia projektu budżetu oraz prognozy finansowej, bez propozycji zmian, 

 

Wnioski członków Komisji Budżetu, Mienia i Finansów 

 

- p. radny Władysław Ortyl – Marszałek Województwa  

 

-  wnosi o ustalenie planu dotacji w dz. 600, rozdz.60017, § 6300 w kwocie 500.000,- zł 

   jako pomoc dla Gminy Sanok na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej 

   wraz z przebudową przepustu w m. Strachocina”, źródło finansowania dz.758, 

   rozdz. 75818, § 6800 – rezerwa celowa na uzupełnienie wkładu własnego, 

 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała pozytywnie 

 

-  wnosi o ustalenie planu wydatków w dz. 630, rozdz.63003, § 6190 w kwocie 350.000,- zł 

    z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania 

    inwestycyjne związane z upowszechnianiem turystyki, źródło finansowania dz. 758, 

    rozdz. 75818, § 4810 – rezerwa ogólna, 

 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała pozytywnie 

 

-   wnosi o zwiększenie planu dotacji w dz. 851, rozdz. 85111, § 2560 o kwotę 66.000,- zł 

    dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie z przeznaczeniem na 

    realizację programu leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą 

    Naprotechnologii, źródło finansowania dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 – rezerwa ogólna, 



 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała pozytywnie 

 

-   wnosi  o ustalenie planu dotacji w dz. 925, rozdz. 92501, § 6220 w kwocie 150.000,- zł 

     z przeznaczeniem dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego na sfinansowanie budowy 

     bacówki z wyposażeniem na Połoninie Wetlińskiej, źródło finansowania dz.758, 

     rozdz. 75818, § 4810 – rezerwa ogólna, 

 

Komisja Budżetu, Mienia  i Finansów zaopiniowała negatywnie  

 

-   wnosi o zwiększenie planu wydatków w dz. 630, rozdz. 63003, § 4430 o kwotę 50.000,- 

     zł zaplanowanych jako składka z tytułu uczestnictwa Województwa Podkarpackiego 

     w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,  źródło finansowania dz. 

    758, rozdz. 75818, § 4810 – rezerwa ogólna, 

 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała pozytywnie  

 

-   wnosi o ustalenie planu dotacji w dz. 801, rozdz. 80101, § 6300 w kwocie 200.000,- zł 

    jako pomoc finansowa dla Gminy Radymno z przeznaczeniem na realizację zadania 

   „Wymiana instalacji c.o. i zagospodarowanie otoczenia budynku byłej szkoły w 

     Chotyńcu”,  źródło finansowania dz. 758, rozdz. 75818, § 6800 – rezerwa celowa na 

     uzupełnienie wkładu własnego, 

 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała pozytywnie 

 

-   wnosi  o zwiększenie rezerwy celowej w dz. 758, rozdz. 75818, § 6800 o kwotę 

    300.000,- zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół 

    wyższych wraz z rozszerzeniem jej przeznaczenia w celu umożliwienia prowadzenia 

    zadań inwestycyjnych, źródło finansowania dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 – rezerwa 

    ogólna,  



 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała pozytywnie  

 

-    wnosi  o ustalenie planu dotacji w dz. 803, rozdz. 80395, § 6220 w kwocie 350.000,- zł 

     dla Politechniki Rzeszowskiej jako dotacja celowa na zrealizowanie zakupu 

     inwestycyjnego związanego z działalnością statutową tej uczelni, źródło finansowania 

     dz. 758, rozdz. 75818,  § 4810 – rezerwa ogólna, 

 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała pozytywnie 

 

 

 

Więcej propozycji zmian w projekcie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 
rok Komisja Budżetu, Mienia i Finansów nie wnosi. 

 

 

 

 

                                                                                     Przewodniczący   Komisji 

                                                                                                                                                                              

                                                                                            Mieczysław  Tołpa 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała:  

Janina Westrych 

Kancelaria Sejmiku 


