
 

 

UCHWAŁA Nr 45 / 1137 / 19 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 20 maja 2019r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego  

na 2019 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 2019 r. poz. 512 t.j.) i art. 233 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.) oraz 
na podstawie Uchwały Nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 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 
2019 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 44/1131/19 z dnia   
14 maja  2019 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 45/1137/19 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 20 maja 2019r.   

 
 

AUTOPOPRAWKI  
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 
 

 

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2019 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 44/1131/19 z dnia  

14 maja 2019 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie: 

 
1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2019 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 1.782.518,-zł. 

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

załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek. 

 
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na  

2019 r. o kwotę 2.342.518,-zł, z tego: 

1) wydatków bieżących o kwotę 245.438,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 2.097.080,-zł. 

 
4. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w pkt 3 zmniejsza się plan wydatków,  

z tego: 

1) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 – Obsługa 

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego o kwotę 245.438,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         245.438,-zł 



 

 

w tym obsługa długu JST      245.438,-zł 

b) wydatki majątkowe         - 

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

Pozostała działalność o kwotę 2.097.080,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące             - 

b) wydatki majątkowe                        2.097.080,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne            2.097.080,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE  i źródeł zagranicznych                     2.097.080,-zł 

 
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2019 r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 560.000,-zł, z tego: 

1) wydatki bieżące        560.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące                            560.000,-zł 

2) wydatki majątkowe   

           - 

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

załącznik Nr 2 do niniejszych autopoprawek. 

 
7. Dotacje określone w pkt 5 stanowią dotacje celowe przeznaczone na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego  

w kwocie 560.000,-zł, w tym dla: 

1) jednostek sektora finansów publicznych – 331.000,-zł, 

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 229.000,-zł. 

 

8. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w pkt 4 ppkt 2  

stanowią wydatki przeznaczone na projekt pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa 

Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowany  

w ramach zadania pn. „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”  

w kwocie 2.097.080,-zł. 



Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Źródło

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

758 75863 -1 782 518

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację 

projektów własnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (§ 

6257).

Urząd 

Marszałkowski/

RP

Dotyczy projektu pn. „Portal 

Muzeum Dziedzictwa Kresów 

Dawnej Rzeczypospolitej” 

realizowanego w ramach 

przedsięwzięcia ujetego w WPF 

pn. „Muzeum Dziedzictwa 

Kresów Dawnej 

Rzeczypospolitej”.

Wraz ze zmniejszeniem planu 

wydatków w dziale 921 w 

rozdziale 92195.

Przeniesienie dochodów na 

2020 r.

-1 782 518 0

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 2019 r. 

Suma

Ogółem plan 

dochodów

DOCHODY

-1 782 518
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

757 75702 -245 438

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od 

zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej, wyemitowanych 

obligacji (§ 8110).

Urząd 

Marszałkowski

/Dep. BF

92120 560 000 

Zwiększenie planu dotacji celowych przeznaczonych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 

Województwa Podkarpackiego, w tym dla:

- jednostek sektora finansów publicznych - 331.000,-zł (§ 2730),

- jednostek spoza sektora finansów publicznych -  229.000,-zł 

(§ 2720).

Dostosowanie planu wydatków do kwoty 

wynikającej z projektu Uchwały Sejmiku w sprawie 

udzielenia dotacji celowych skierowanego  na sesję 

Sejmiku w m-cu maju.

92195 -2 097 080 

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych narealizację projektu 

pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach zadania 

pn. „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” (§ 6057 - 

1.782.518,-zł, § 6059 - 314.562,-zł).

Dotyczy zadania ujetego w wykazie 

przedsięwzięć do WPF.

Przesunięcie wydatków na 2020 r.

Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 

758 w rozdziale 75863.

-2 342 518 560 000

WYDATKI

Ogółem plan 

wydatków
-1 782 518

Suma

Urząd 

Marszałkowski/ 

Dep. DO

921
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§ kwota § kwota

758 75863 6257 -2 097 080 0

-2 097 080 0

0 0

-2 097 080 0dochody majątkowe

dochody bieżące

Razem

w tym:

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 2019 r.



§ kwota § kwota

757 75702 8110 -245 438 0

0 2720 229 000

0 2730 331 000

6057 -1 782 518 0

6059 -314 562 0

-2 342 518 560 000

-245 438 560 000

-2 097 080 0

92120

92195

921

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Razem

Załącznik Nr 2  

do Autopoprawek do projektu 

Uchwały Sejmiku 

w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego 

na 2019 r.

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia
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