
Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Źródło

Jednostka 

realizująca

1 018 544

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne 

samorządu województwa.

Związane z realizacją Programu "Mosty dla Regionów".

Ustalenie na podstawie decyzji Ministra Finansów.

-1 823 804

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowych udzielanych  między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dotyczy pomocy finansowej z Miasta Sanoka na realizację inwestycji drogowej.

75802 -210 417

Dochody z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu  państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie 

inwestycji drogowych (§ 6180).

Dotyczy budowy mostu na rzece Hoczewka w m. Jabłonki. Dostosowanie planu do decyzji Ministra Finansów.

Urząd 

Marszałkowski/

BF

75863 -22 626 572

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów własnych w ramach RPO WP na lata 

2014-2020.

Związane z realizacją inwestycji drogowych (12.926.727,-zł) oraz realizacją projektu własnego "PSIP" (9.699.845,-

zł).

Dotyczy przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF. 

Urząd 

Marszałkowski/ Dep. 

RP

Załącznik do uzasadnienia 

do projektu uchwały Sejmiku 

w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

DOCHODY

758

600 60013 PZDW w Rzeszowie
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Źródło

Jednostka 

realizująca

DOCHODY

600 60013 PZDW w Rzeszowie

75863 200 000

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów własnych w ramach RPO WP na lata 

2014-2020.

Dotyczy realizacji projektu własnego "Inteligentne specjalizacje (…)".

Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. 

Urząd 

Marszałkowski/ Dep. 

RP

75864 -504 475

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną RPO 

WP na lata 2014-2020. 

Związane z realizcją projektu własnego pn. "Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2020 

roku".

Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. 

Urząd 

Marszałkowski/ Dep. 

OR

2 231 810

Dochody z tytułu:

1) środków pochodzących z budżetu UE - 2.039.830,-zł,

2) dotacji celowej z budżetu państwa - 191.980,-zł.

Związane z realizacją nowych projektów stypendialnych.

Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięć do wykazu przedsięwzięć do WPF.

-5 400 940

Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Dotacje dla beneficjentów RPO WP.

Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do  WPF.

-30 566 208 3 450 354Suma

Ogółem plan 

dochodów
-27 115 854

Urząd 

Marszałkowski/ Dep. 

RP

75864

758
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca

150

801

852

853

15011

80195

85295

85395

-5 400 940

Zmniejszenie planu dotacji celowych dla beneficjentów RPO WP na lata 2014-2020 (wydatki finansowane 

z dotacji celowej z budżetu państwa).

Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

WUP w 

Rzeszowie

60001 -40 40

Przeniesienia w planie wydatków poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zadanie pn. "Koszty postępowań sądowych wynikających z 

wykonania przez Samorząd Województwa zadań z zakresu przewozów kolejowych",

2) ustalenie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Opłata za wydawanie interpretacji indywidualnej 

dotyczącej odliczeń podatku VAT".

Urząd 

Marszałkowski/ Dep. 

DT

-254 636 1 273 180

Zmiany w planie wydatków poprzez:

1) zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowych i 

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych",

2) ustalenie planu wydatków na realizację dwóch nowych zadań w ramach programu Mosty dla Regionów, 

w tym:

a) zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu 

na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w 

miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa" - 700.000,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej 

z budżetu państwa  - 560.000,-zł, środków własnych Samorządu Województwa 140.000,-zł),

b) zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz 

z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń 

budowlanych w m. Jarosław" - 573.180,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 458.544,-zł, 

środków własnych Samorządu Województwa - 114.636,-zł).

Wraz z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do wykazu przedsięwzięć WPF (mostowych).

-2 110 417

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 

Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z 

przebudową/rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/rozbudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń  

budowlanych w m. Jabłonki", w tym wydatków finansowanych z subwencji ogólnej budżetu państwa - 210.417,-zł, 

środków własnych Samorządu Województwa - 1.900.000,-zł.

60013 PZDW w Rzeszowie 

600

WYDATKI
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca

WYDATKI

-800 000 800 000

Zmiany w planie wydatków poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymaniem dróg wojewódzkich,

2) zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na budowy chodników i zatok postojowych w ciągu 

dróg wojewódzkich realizowane w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jst.

-371 000

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 

od km 23+464                          ul. Cetnarskiego do km 23+780 ul. Słowackiego w Łańcucie z przebudową mostu na 

rzece Mikośka w km 23+469".

600 000
Ustalenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadanie pn. "Budowa magazynu soli na bazie RDW 

Ustrzyki w m. Ustjanowa Górna 95 – etap I".

Zmiany w planie wydatków przeznaczonych na inwestycje drogowe realizowane w ramach RPO WP na lata 

2014-2020, w tym:

-14 750 531 999 861

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na 

odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28", w tym: 

1) zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - 12.926.727,-zł oraz 

finansowanych ze środków pomocy finansowej z Miasta Sanoka - 1.823.804,-zł.

2) zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych - 999.861,-zł.

Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

PZDW w Rzeszowie 

450 000

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa -Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. 

Sokołów Małopolski" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu 

Województwa).

1 500 000

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na 

odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (wydatki 

finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa).

Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

60013600

PZDW w Rzeszowie 60013600

PZDW w Rzeszowie 
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca

WYDATKI

60013 1 000 000

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki 

w ciągu DW 984" .

Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

PZDW w Rzeszowie 

60014 210 000
Ustalenie planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego z przeznaczeniem na remont drogi 

powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 9 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 875.

60016 240 000

Ustalenie planu wydatków na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu do zimowego utrzymania 

chodników, w tym dla:

1) Gminy Komańcza w kwocie 120.000,-zł,

2) Miasta i Gminy Zagórz w kwocie 120.000,-zł.

710 71012 -5 339 616

720 72095 -4 927 616

730 73095 200 000

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Inteligentne specjalizacje - narzędzie 

wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Urząd 

Marszałkowski/ Dep. 

RR

Urząd 

Marszałkowski/ Dep. 

DT

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Podkarpacki System Informacji 

Przestrzennej (PSIP)" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków budżetu UE - 

9.699.845,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 567.387,-zł), w tym: 

- realizowane przez UMWP - 9.873.696,-zł 

- realizowane WODGiK - 393.536,-zł.

Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Urząd 

Marszałkowski/ 

WODGiK

600
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca

WYDATKI

75018 -593 500

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizacje projektu pn. "Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku 

z realizacją RPO WP w 2020 roku" w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 (wydatki 

finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 504.475,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 

89.025,-zł).

Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. 

Urząd 

Marszałkowski/ Dep. 

OR

75075 25 977

Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizacje projektu pn. "Karpackie Morza. Działania na 

rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy" w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków 

własnych, w tym do przyszłej refundacji - 23.378,-zł.).

Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć do WPF.

Urząd 

Marszałkowski/

GR

851 85111 1 729 524
Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu rezonansu magnetycznego poprzez rozbudowę Klinicznego 

szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Urząd 

Marszałkowski/ Dep. 

OZ

396 082

Ustalenie planu dotacji dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie na wkład własny i wydatki 

niekwalifikowane projektu: „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”.

Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć do WPF.

3 800

Ustalenie planu dotacji na dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie na wkład własny i wydatki 

niekwalifikowane projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w 

Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii”.

Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć do WPF.

85148 -30 000 28 434

Zmiany w planie dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie: 

1) zmniejszenie planu dotacji na realizacje zadań w zakresie promocji zdrowia, 

2) ustalenie planu na realizację zadania :Zakup sprzętu medycznego”. 

750

85121

851

Urząd 

Marszałkowski/ Dep. 

OZ
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca

WYDATKI

852 85217 -260 000 260 000

Zmiany w planie wydatków jednostki poprzez:

1) zmniejszenie wydatków przeznaczonych na:

 a) wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie - 99.337,-zł,

b) modernizację pomieszczeń pierwszego piętra budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie wraz z wykonaniem 

sieci LAN oraz pracami towarzyszącymi - 140.000,-zł,

c) dostawę i montaż klimatyzacji na II piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie - 20.663,-zł.

2) ustalenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dostawa i montaż 

klimatyzacji w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie".

ROPS

-78 200

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Wsparcie stypendialne dla 

uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020" (UE-66.470,-zł, BP - 7.820,-zł, własne - 

3.910,-zł). 

Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1 518 000

Ustalenie planu wydatków na realizacje projektu pn. "Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo 

ogólne - rok szkolny 2020/2021" (UE-1.290.300,-zl. BP - 151.800,-zł, własne - 75.900,-zł). 

Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć do WPF.

85416 960 000

Ustalenie planu wydatków na realizacje projektu pn. "Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo 

zawodowe - rok szkolny 2020/2021" (UE-816.000,-zl. BP - 48.000,-zł, własne - 96.000,-zł).

Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć do WPF.

85420 200 000

Ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. "Dostosowanie pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu 

Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie do wymogów standaryzacji". 

854 85416

854

Dep. EN

Dep. EN
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca

WYDATKI

90019 39 280
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników 

zajmujących się kontrolą i windykacja opłat za korzystanie ze środowiska .

90020 85 761
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 

zajmujących się obsługą administracyjną systemu opłat produktowych.

90024
620

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników 

zajmujących się kontrolą i windykacja opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów .

92109 100 000
Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na dofinansowanie 

działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych.

92114 135 000
Zwiększenie planu dotacji celowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn. "Budowa budynku kasy przy wejściu do ogrodu" z kwoty 405.000,-zł do kwoty 540.000,-zł.

926 92601 -5 000 000

Zmniejszenie planu pomocy finansowej dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa 

Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22".

Wraz z wykreśleniem przedsięwzięcia z wykazu przedsięwzięć WPF.

Urząd 

Marszałkowski/ Dep. 

EN

-39 916 496 12 755 559

921
Dep. DO/

instytucje kultury

900

Urząd 

Marszałkowski/ Dep. 

OR

Ogółem plan 

wydatków
-27 160 937

Suma
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