
 

 

UCHWAŁA Nr 106 / 2513 / 19 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 16 grudnia 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 ze zm.) 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 104/2508/19 z dnia   
10 grudnia 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 106/2513/19 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 16 grudnia 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 104/2508/19 z dnia  

10 grudnia 2019 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie: 

 

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.  

o kwotę 735.000,-zł, z tego: 

1) wydatków bieżących o kwotę 700.000,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 35.000,-zł. 

2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków,  

z tego: 

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie 

przewozy autobusowe o kwotę 700.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                   700.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące               700.000,-zł 

b) wydatki majątkowe                                                                                   - 

2) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała 

działalność o kwotę 35.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                          - 

b) wydatki majątkowe           35.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                 35.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE  i źródeł zagranicznych              - 

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2019 r. o kwotę 735.000,-zł, z tego: 



 

 

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie 

przewozy autobusowe o kwotę 700.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                     700.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące               700.000,-zł 

b) wydatki majątkowe                                                                                   - 

2) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała 

działalność o kwotę 35.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                       35.000,-zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych                    35.000,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane        - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               35.000,-zł 

b) wydatki majątkowe            - 

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

załącznik do niniejszych autopoprawek. 

5. Dotacje określone w: 

1) pkt 2 ppkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych – powiatów organizatorów publicznego transportu zbiorowego na 

rekompensatę dla operatorów z tytułu utraconych przychodów w związku ze 

stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach  

o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 700.000,-zł, 

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

publicznych – gmin organizatorów publicznego transportu zbiorowego na 

rekompensatę dla operatorów z tytułu utraconych przychodów w związku ze 

stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach  

o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 700.000,-zł. 

6. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w pkt 2 

ppkt 2 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na roboty budowlane związane  

z obiektem Centrum Wystawienniczo – Kongresowe Województwa 

Podkarpackiego w Jasionce w kwocie 35.000,-zł. 

 

 



Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

600 60003 -700 000 700 000

Przeniesienia w planie dotacji celowych dla organizatorów 
publicznego transportu zbiorowego na rekompensatę dla 
operatorów z tytułu utraconych przychodów w związku ze 
stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych 
przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności 
publicznej poprzez:
1) zmniejszenie planu dotacji celowej dla powiatów (§ 
2320),
2) zwiększenie planu dotacji celowej dla gmin (§ 2310).

Urząd 
Marszałkowski/ 

Dep. DT

Dokonanie przeniesień umożliwi 
przekazanie dotacji celowych zgodnie ze 
złożonymi przez jednostki samorządu 
(gminy i powiaty) wnioskami o wypłatę 
rekompensaty.

750 75095 -35 000 35 000

Zmiany w planie wydatków poprzez: 
1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych 
przeznaczonych na roboty budowlane związane z obiektem 
Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa 
Podkarpackiego w Jasionce (6050),
2) ustalenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem 
na naprawę schodów  ruchomych w budynku G2 Arena 
Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa 
Podkarpackiego w Jasionce (§ 4270).

Urząd 
Marszałkowski/ 

Dep. OR

Zmiany konieczne z uwagi na wystąpienie 
awarii schodów ruchomych. Zgodnie z 
umową koncesji, koszty prac polegających 
na usuwaniu wad i uszkodzeń oraz prac 
remontowych o charakterze 
odtworzeniowym obciążają  koncesjodawcę 
tj. Województwo.

-735 000 735 000

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. 

WYDATKI

Ogółem plan 
wydatków

0

Suma



§ kwota § kwota

600 60003 2320 -700 000 2310 700 000

750 75095 6050 -35 000 4270 35 000

-735 000 735 000

-700 000 735 000

-35 000 0

Załącznik 
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

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Razem
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