Załącznik do uzasadnienia do
projektu uchwały Sejmiku w sprawie
zmian w budżecie Województwa
Podkarpackiego na 2020 r.

DOCHODY
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Dział

Rozdział

700

70005

-4 040 000

756

75623

-16 100 000

75814

Suma
Ogółem plan
dochodów

Jednostka realizująca

Dochody z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa zmniejszenie z uwagi brak zainteresowania sprzedażą nieruchomości.
Plan po zmianach: 850.000,-zł.

Urząd Marszałkowski /
Dep. Rolnictwa, Geodezji i
Gospodarki Mieniem

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszenie w oparciu o analizę za 5 miesięcy. (przyjęto 80 %
wykonania za 2019 r.). Plan po zmianach: 51.532.266,-zł.

Część regionalna subwencji ogólnej dla jst - dostosowanie planu do
ostatecznych kwot wynikających z ustawy budżetowej. Plan po
zmianach: 67.852.816,-zł.

-533 095

758
75802

Źródło

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - dostosowanie planu do
1 422 275 ostatecznych kwot wynikających z ustawy budżetowej. Plan po
zmianach: 34.385.410,-zł.

75801

75833

Zwiększenia
/kwota w zł/

-20 606 437

Uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa na dofinansowanie
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich
19 202 383 i zarządzania tymi drogami - dostosowanie planu do ostatecznych kwot
wynikających z ustawy budżetowej wraz ze zmiana klasyfikacji
budżetowej (przeniesienie z § 2920 na § 2770).
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz
lokat terminowych - zmniejszenie w oparciu o analizę za 5 miesięcy
2020 r. Zmiana związana z obniżeniem stóp procentowych. Plan po
zmianach: 2.300.000,-zł.

-1 200 000

-42 479 532

20 624 658

-21 854 874
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Urząd Marszałkowski /
Dep. Budżetu i Finansów

WYDATKI
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Dział

Rozdział

010

01095

-118 928

Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

Urząd Marszałkowski/
Dep. Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

60004

-104 040

Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na "Aktualizację planu
wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze,
opracowania, analizy i ekspertyzy".

Urząd Marszałkowski/
Dep. Dróg i Publicznego
Transportu Zbiorowego

600

710

60013

-7 150 074

71003

-41 580

Przeznaczenie

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Rzeszowie przeznaczonych na:
a) inwestycje jednoroczne o kwotę 7.016.074,-zł, w tym na:
- zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250
do 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok.
58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi
w miejscowości Barycz" – 6.999.967,-zł - rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na brak
dofinansowania ze środków budżetu państwa.
- zadanie pn. "Wykonanie modernizacji budynków administracyjnych w RDW Mielec poprzez
poprawę wentylacji" – 16.107,-zł,
2) zakupy inwestycyjne o kwotę 134.000,-zł, w tym:
- zakup sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg i mostów – 19.000,-zł,
- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW – 115.000,-zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Jednostka realizująca

Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie

Podkarpackie Biuro
Planowania Przestrzennego
w Rzeszowie
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WYDATKI
Dział

720

730
926

Rozdział

72095

73095
92605

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

Jednostka realizująca

-563 823

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na:
1) utrzymanie projektu PSIM o kwotę 121.084,-zł (wydatki bieżące - 15.000,-zł, wydatki
majątkowe - 106.084,-zł),
2) utrzymanie projektu PSeAP - 363.675,-zł (wydatki bieżące - 341.778,-zł, wydatki
majątkowe - 21.897,-zł),
3) działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w
województwie podkarpackim - 29.064,-zł (wydatki bieżące),
4) popularyzację e-usług wśród personelu jednostek medycznych - 50.000,-zł (wydatki
bieżące).

Urząd Marszałkowski/
Dep. Społeczeństwa
Informacyjnego

-74 719

Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na:
1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania i cele publiczne z zakresu
kultury fizycznej i sportu - 29.719,-zł,
2) organizację Gali Sportu Młodzieżowego, spotkania z przedstawicielami środowisk
sportowych - 5.000,-zł,
3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na organizację
wydarzeń popularyzujących naukę - 40.000,-zł.

Urząd Marszałkowski/
Dep. Edukacji, Nauki
i Sportu

Urząd Marszałkowski/
Kancelaria Zarządu

Urząd Marszałkowski/
Dep. Organizacyjno Prawny

75018
75075

-125 000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na:
1) obsługę Zarządu Województwa Podkarpackiego - 10.000,-zł,
2) działania promocyjne , w tym m.in. na organizację i udział w konferencjach, spotkaniach,
imprezach, prezentacjach krajowych i zagranicznych , podejmowanie delegacji oraz
organizację objazdów studyjnych dla przedstawicieli mediów - 115.000,-zł.

75018

-270 000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie UMWP w
Rzeszowie.

750
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WYDATKI
Dział

Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

Jednostka realizująca

-315 000

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na:
1) bieżące działania promocyjne ( w tym m.in. zakup gadżetów z logo i herbem
województwa, upominków okolicznościowych oraz wydawnictw promocyjnych ,organizacja
wydarzeń o charakterze gospodarczym, koszty organizacji spotkań) - 215.000,-zł,
2) opracowanie i wdrożenie nowych modułów funkcjonalnych serwisu internetowego
promującego województwo podkarpackie - 100.000,-zł (wydatki majątkowe).

Urząd Marszałkowski/
Dep. Promocji, Turystyki i
Współpracy Gospodarczej

75075
75095

-286 448

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na:
1) funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (m.in. prowadzenie badań i
analiz, przygotowanie raportów, ekspertyz, pozyskiwanie danych, zakup baz danych, koszty
przygotowania do druku, druk ekspertyz i innych dokumentów) - 266.448,-zł,
2) promocję gospodarczą województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji
zagranicznych do regionu oraz eksportu - 20.000,-zł.

Urząd Marszałkowski/
Dep. Rozwoju
Regionalnego

75095

-41 493

Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na składkę członkowską z tytułu
przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion
Karpacki Polska.

-200 000

Zmniejszenie dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Zakup dwóch mieszalników gazów i
jednego podgrzewacza do krążenia pozaustrojowego w celu skompletowania ECMO"
(wydatki majątkowe).

85111

-198 248

Zmniejszenie dotacji celowej zaplanowanej na realizację zadania pn. "Modernizacja
energetyczna budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w
Rzeszowie" (wydatki majątkowe).

85141

-288 000

Zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. "Adaptacja budynku
portierni i chlorowni dla potrzeb WSPR w Przemyślu oraz budowa garażu dla ambulansów"
(wydatki majątkowe).

75075

750

754

Zwiększenia
/kwota w zł/

75421

Dep. Gospodarki
Regionalnej

Urząd Marszałkowski/
Dep. Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej

851
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WYDATKI
Dział

Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

Jednostka realizująca

900
925

90005
90095
92595

-150 000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na:
1) stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie
zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie - 100.000,-zł,
2) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo – edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i
konkursów na temat odnawialnych źródeł energii - 15.000,-zł,
3) wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji odnawialnych źródeł
energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo –
Urząd Marszałkowski/
edukacyjnych i informacyjnych - 10.000,-zł,
Dep. Ochrony Środowiska
4) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami,
w tym akcji Sprzątanie Świata - 20.000,-zł,
5) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostki
spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony
dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne dotyczące ochrony walorów
krajobrazowych województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego
krajobrazu - 5.000,-zł.

853

85332

-100 000

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup samochodu
służbowego.

921

92109

-1 001

Suma
Ogółem plan
wydatków

-10 028 354

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację projektu pn.
"Utworzenie Podkarpackiego Centrum Nauki" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w
Rzeszowie
Urząd Marszałkowski/
Dep. Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego

0

-10 028 354
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