
Dział Rozdział Zmniejszenia Zwiększenia Źródło
Jednostka 

realizująca

600 60002 -3 425 899

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE  na realizację 

zadania pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - 

PKA":budowa zaplecza technicznego w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

Urząd 

Marszałkowski/

Dep. DT

75801 217 000
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. Plan po zmianach: 

34.602.410,-zł.

Urząd 

Marszałkowski/

Dep. BF

75802 3 351 797
Dochody z tytułu subwencji  ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego  na uzupełnienie dochodów województw.

Urząd 

Marszałkowski/

Dep. BF

-3 425 899 3 568 797

Ogółem plan 

dochodów
142 898

Załącznik do uzasadnienia 

do projektu uchwały Zarządu 

w sprawie przyjęcia autopoprawek 

do projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego 

w sprawie zmian w budżecie

 Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

DOCHODY

758

Suma
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Dział Rozdział Zmniejszenia Zwiększenia Przeznaczenie Jednostka realizująca

600 60002 -8 427 818

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. 

"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA":budowa zaplecza 

technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 

lata 2014 - 2020 (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 

3.425.899,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 5.001.919,-zł).

Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Urząd Marszałkowski/

Dep. DT

757 75704 -4 511 964
Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zabezpieczenie udzielonych 

poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez szpitale.

Urząd Marszałkowski/

Dep. BF/Dep. OZ

801

80102

80130

80146

80147

217 000

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do 

prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizowania tych zajęć.

Dep. EN/

jednostki oświatowe

855 85509 -38 143

Zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej - organizowania i prowadzenia Ośrodka Adopcyjnego.

Zmniejszenie środków własnych Samorządu Województwa w związku z 

uzyskaniem środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

ROPS w Rzeszowie

WYDATKI
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Dział Rozdział Zmniejszenia Zwiększenia Przeznaczenie Jednostka realizująca

WYDATKI

92106 -280 208 280 208

Zmiany w planie dotacji dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie 

poprzez:

1) zmniejszenie planu dotacji majątkowej na realizację zadania pn. "Dostosowanie 

budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - 

ETAP V",

2) zwiększenie dotacji podmiotowych z przeznaczeniem na dofinansowanie 

bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na:

a) pokrycie części kosztów produkcji spektaklu "Granica" - 110.250,-zł,

b) pokrycie kosztów warsztatów i konkursu recytatorskiego (działania on-line) - 

67.747,-zł,

c) rekompensaty dla zespołu artystycznego za utracone wpływy ( w wyniku 

obostrzeń spowodowanych COVID-19) - 102.211,-zł.

92108 270 000

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Domu 

Kultury w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie 

realizowanych zadań statutowych (bieżące funkcjonowanie jednostki).

921 92120 -45 000 45 000

Zmiany w planie dotacji celowej  na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego poprzez:

1) zmniejszenie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) zwiększenie planu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dep. DO/

instytucje kultury

-13 303 133 812 208Suma

Ogółem plan 

wydatków
-12 490 925

Dep. DO/

instytucje kultury
921
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