
Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

600 60002 150 000

Ustalenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn. "Opracowanie wstępnego studium 

planistyczno - prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 

Dębica - Jasło" (§ 4300).

Urząd 

Marszałkowski

/Dep. DT

Realizacja wniosku Komisji 

Gospodarki i Infrastruktury 

złożonego w toku prac nad 

projektem budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2021 r.

600 60013 1 000 000

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na 

budowy chodników przy drogach wojewódzkich na terenie 

województwa podkarpackiego (§ 6050).

Urząd 

Marszałkowski

/Dep. DT

Realizacja wniosku Komisji 

Budżetu, Mienia i Finansów 

złożonego w toku prac nad 

projektem budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2021 r.

850 000

Ustalenie planu dotacji celowej dla Podkarpackiego 

Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie  z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn. "Przebudowa, nadbudowa i 

rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób 

Płuc w Rzeszowie - zakup wyposażenia Centralnej 

Sterylizacji" (§ 6220).

250 000

Ustalenie planu dotacji podmiotowej dla Klinicznego 

Szpitala Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z 

przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Kompleksowa 

ochrona zdrowia prokreacyjnego w województwie 

podkarpackim" (§ 2560).

85149 250 000

Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację 

programu polityki zdrowotnej pn. "Program wsparcia 

leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą 

Naprotechnologii" (§ 4300).

Autopoprawki z inicjatywy 

Zarządu Województwa 

dotyczące: 

- zabezpieczenia środków 

koniecznych na  dokończenie 

inwestycji Podkarpackiego 

Centrum Chorób Płuc w 

Rzeszowie (zakup wyposażenia 

centralnej sterylizacji),

- kontynuacji w województwie 

podkarpackim krajowego 

programu ochrony zdrowia 

prokreacyjnego w Polsce,

- kontynuacji programu polityki 

zdrowotnej  dotyczącego leczenia 

niepłodności mieszkańców 

podkarpacia.  

Urząd 

Marszałkowski

/Dep. OZ

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek 

do projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2021 r.  

WYDATKI

85111

851



Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

852 85214 50 000

Ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla 

Gminy Błażowa na zadania z zakresu pomocy społecznej 

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego rodzinie z 

Gminy Błażowa poszkodowanej w wyniku pożaru, który 

miał miejsce w dniu 26 listopada 2020 r. (§ 2710).

Urząd 

Marszałkowski

/Dep. OZ

Realizacja Uchwały Sejmiku w 

sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Błażowa 

podjętej w dniu 17 grudnia 2020 r. 

92105 135 000

Ustalenie planu dotacji celowych dla organizacji pożytku 

publicznego na zadania inwestycyjne związane z 

realizacją zadań w zakresie kultury - budowa pomnika 

Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych w Mielcu (§ 6190). 

Realizacja wniosku Komisji 

Budżetu, Mienia i Finansów 

złożonego w toku prac nad 

projektem budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2021 r.

92118 150 000

Ustalenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na 

pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na 

dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum 

Kresów w Lubaczowie w zakresie gromadzenia, 

przechowywania i udostępniania zbiorów (§ 2710). 

Realizacja uchwały Sejmiku 

Województwa w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Lubaczowskiemu 

podjętej w dniu 17 grudnia 2020 r. 

92195 60 000

Ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla 

Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem 

odbudowę domu rodzinnego kapitana Karola Chmiela, 

oficera Wojska Polskiego i Armii Krajowej, członka IV 

Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, na 

utworzenie w nim izby pamięci  (§ 6300).

Realizacja wniosku Komisji 

Edukacji, Kultury i Kultury 

Fizycznej złożonego w toku prac 

nad projektem budżetu 

Województwa Podkarpackiego na 

2021 r.

0 2 895 000

Wnioskowane zmiany powodują:

1) zwiększenie deficytu o kwotę 2.895.000,-zł,

2) zwiększenie planu przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r. z tytułu wolnych środków na finansowanie 

planowanego deficytu o kwotę 2.895.000,-zł.

Ponadto:

1) określa się maksymalną wysokość poręczeń, których może udzielić Zarząd Województwa w roku 2021 do łącznej kwoty 33.112.000,-zł, na lata 2022 – 2043,

2) w związku z omyłką pisarską wskazaną przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w opinii do projektu budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2021r. dokonuje się zmiany zapisów § 9 pkt 5 projektu uchwały budżetowej dotyczących planu wydatków związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu. Mylnie wskazaną kwotę "60.600,-zł" zastępuje się kwotą "111.100,-zł".

2 895 000
Ogółem plan 

wydatków

Suma

921

Urząd 

Marszałkowski

/Dep. DO


