
Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie Finansowanie wydatków Jednostka realizująca

010 01042 3 462 823

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla 

gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz 

renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.

środki własne
Urząd Marszałkowski/

Dep. RG

150

801

852

853

15011

80195

85295

85395

-1 662 909 1 662 909

Zmiany w ramach wydatków dotyczących realizacji zadania pn. "Dotacja 

celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowej VII-IX RPO WP na lata 

2014-2020" poprzez:

1) przeniesienia z dotacji majątkowych na dotacje bieżące kwoty 225.000,-

zł,

2) przeniesienia dotacji pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

dotacja z BP
WUP 

w Rzeszowie

150

700

851

15011

70005

85111

-6 375 309 9 251 147

Zmiany w planie dotacji celowych  na rzecz beneficjentów osi 

priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 poprzez:

1) zwiększenie planu dotacji dla beneficjentów realizujących projekty o 

charakterze innym niż rewitalizacyjny  - 1.863.376,-zł,

2) zwiększenie planu dotacji dla beneficjentów realizujących projekty o 

charakterze rewitalizacyjnym  - 1.012.462,-zł,

3) przeniesienia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach dotacji 

dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze innym niż 

rewitalizacyjny - 6.375.309,-zł.

dotacja z BP
Urząd Marszałkowski/

Dep. RP

60001 60 000

Zwiększenie planu wydatków  z przeznaczeniem na pomoc 

finansową dla Województwa Małopolskiego  na dofinansowanie 

zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów 

pasażerskich w relacji Kraków-Jasło i Nowy Sącz - Jasło.

środki własne
Urząd Marszałkowski/

Dep. DT

101 749

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. "Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich 

Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i 

leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów".

środki własne

71 806

Zwiększenie planu wydatków  z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku 

laboratoryjna - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy 

ul. Boya Żeleńskiego 19a".

środki własne

WYDATKI

PZDW 

w Rzeszowie
60013

600
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie Finansowanie wydatków Jednostka realizująca

WYDATKI

7 304 010

Zwiększenie planu wydatków  z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku 

Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020.

1) środki z budżetu UE - 

1.994.529,-zł,

2) środki własne - 

5.309.481,-zł.

1 778 000

Zwiększenie planu wydatków  z przeznaczeniem na remonty, 

konserwacje i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów,  w tym:

1) remont mostu przez rzekę San w m. Huzele w ciągu drogi wojewódzkiej 

Nr 893 Lesko - Cisna 0+717 - II etap - 775.551,-zł,

2) zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Żukra w m. 

Jabłonki w ciągu drogi Nr 893 Lesko - Cisna  28+476 - 222.555,-zł,

3) drobne remonty obiektów mostowych i przepustów - 779.894,-zł.

1) środki z nadleśnictw - 

200.000,-zł,

2) środki własne - 

1.578.000,-zł.

4 920

Zwiększenie planu wydatków  z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. "Budowa nowego odcinaka 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".

środki własne

630 63095 10 000

Zwiększenie planu wydatków  z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. "Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce 

Wschodniej - promocja".

środki własne
Urząd Marszałkowski/

Dep. DT

PZDW 

w Rzeszowie
60013600
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie Finansowanie wydatków Jednostka realizująca

WYDATKI

720 72095 -24 000 62 000

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczących utrzymania 

projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - 

Województwo Podkarpackie" -koszty przełożenia sieci 

szerokopasmowej w związku rozbudową lub modernizacją dróg oraz 

doradztwa prawnego poprzez:

1) przeniesienia w planie wydatków bieżących celem zabezpieczenia 

środków na zakup m.in napędu zewnętrznego CD, DVD, laptopa, 

smartfona z Internetem mobilnym, aparatu fotograficznego, odzieży i 

sprzętu roboczo - ochronnego - 12.000,-zł,

2) zmniejszenie planu wydatków bieżących (przeniesienie na wydatki 

majątkowe) - 12.000,-zł).

Wraz ze zmianami dokonuje się rozszerzenia nazwy zadania o 

zakres: "koszty związane z zakupem sprzętu w celu nadzorowania 

infrastruktury SSPW i bieżącego monitorowania jej stanu 

technicznego w terenie".

Ustalenie planu wydatków majątkowych na utrzymanie projektu pn. 

"Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo 

Podkarpackie" - zakup reflektometru optycznego niezbędnego do 

wykonywania pomiarów bieżących, okresowych i pomiarów 

związanych z lokalizacją uszkodzeń w sieci optycznej - 50.000,-zł.

środki własne
Urząd Marszałkowski/

Dep. SI

730 73095 508 531

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.

środki z budżetu UE
Urząd Marszałkowski/

Dep. RR

59 181

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację 

projektu pn. "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" 

w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

środki z budżetu UE
Urząd Marszałkowski/

Dep. PG

-141 862 141 862

Zmiany w planie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. 

"Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej 

unikalności Karpat" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych 

do przyszłej refundacji,

2) ustalenie planu wydatków finansowanych z niewykorzystanych  

środków UE pozostałych na koniec 2020 r.

1) zmniejszenie - środki 

własne

2) ustalenie - środki z 

budżetu UE

Urząd Marszałkowski/

Dep. GR

75075750
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie Finansowanie wydatków Jednostka realizująca

WYDATKI

75075 -106 203 124 425

Zmiany w planie wydatków  dotyczących realizacji projektu pn. 

"Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza" w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 

2014-2020 poprzez:

1) przeniesienie kwoty 106.203,-zł (zmniejszenie wydatków 

finansowanych ze środków własnych do przyszłej refundacji wraz z 

ustaleniem planu wydatków finansowanych z niewykorzystanych  

środków UE pozostałych na koniec 2020 r.),

2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.222,-zł.

1) zmniejszenie - środki 

własne

2) ustalenie - środki z 

budżetu UE.

35 747

Zwiększenie planu wydatków  z przeznaczeniem na realizację 

projektu pn." Wspólnie wzbogacamy polsko - słowackie pogranicze" w 

ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - 

Słowacja 2014-2020.

1) dotacja z BP - 33.960,-zł

2) środki własne - 1.787,-zł.

1 275 305

Zwiększenie planu wydatków  z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej 

niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na 

terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green 

Velo" wraz ze zmianą nazwy zadania pn. "Przygotowanie 

dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci 

turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich 

do szlaku rowerowego Green Velo".

środki własne
PZDW 

w Rzeszowie

-736 445 736 445

Zmiana planu wydatków  dotyczących realizacji projektu pn. 

"Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez 

opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego" w ramach POWER na lata 2014-2020 poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków bieżących,

2) zwiększenie planu wydatków majątkowych.

1) środki z budżetu UE - 

694.394,-zł,

2) środkiw własne - 42.051,-zł.

Urząd Marszałkowski/

Dep. RR

754 75415 -60 000

Zmniejszenie planu wydatków   przeznaczonych na dotacje celowe dla 

organizacji prowadzących działalność pożytku na zadania z zakresu 

ratownictwa górskiego i wodnego.

środki własne
Urząd Marszałkowski/

Dep. OR

750

Urząd Marszałkowski/

Dep. GR

75095
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie Finansowanie wydatków Jednostka realizująca

WYDATKI

851 85111 1 283 350

Ustalenie planu dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala 

Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania 

pn. "Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii 

robotycznej".

środki własne
Urząd Marszałkowski/

Dep. OZ

-607 756

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. 

"Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Rzeszowie na lata 2021-2022".

1) dotacja z BP - 512.217,-zł, 

2) środki własne - 95.539,-zł.

60 000

Zwiększenie planu wydatków  z przeznaczeniem na realizację projektu 

pn. "Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2021".

1) dotacja z BP - 51.000,-zł,

2) środki własne - 9.000,-zł.

85416 -225 400

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. 

"Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok 

2020/2021" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

1) środki z budżetu UE - 

191.590,-zł,

2) dotacja z BP - 22.540,-zł,

3) środki własne - 11.270,-zł.

Urząd Marszałkowski/

Dep. EN

85417 294 000

Zwiększenie wydatków remontowych Podkarpackiego Zespołu Placówek 

Wojewódzkich na dostosowanie budynków Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Czudcu Filia w Przemyślu i Filia w Tarnobrzegu do 

wymogów p.poż.

środki własne
PZPW 

w Rzeszowie

50 000

Ustalenie planu dotacji celowej  na realizację wskazanych zadań i 

programów dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu z przeznaczeniem na 

współorganizację Podkarpackiej Resursy Kultury Pamięci.

środki własne

-7 391

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dotację celową dla 

Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację wskazanych 

zadań i programów na zadanie "GreenFilmTourism".

środki własne

230 800

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla 

Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację zadania pn. 

"Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - projekt Wsparcie Produkcji 

Filmowej".

środki własne

92118 14 985

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Podkarpackiego w 

Krośnie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności w 

zakresie realizowanych zadań statutowych.

środki własne

921
Dep. DO/instytucje 

kultury

92109

854

85332853
WUP 

w Rzeszowie
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie Finansowanie wydatków Jednostka realizująca

WYDATKI

32 851

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Budownictwa 

Ludowego w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej 

działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych.

środki własne

70 105

Ustalenie planu dotacji celowych  dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Organizacja wystawy 

czasowej "Modowy luksus. Zabytkowa kolekcja historycznych strojów oraz 

akcesoriów damskich - zakup z kolekcji Hanny Szudzińskiej", w tym:

1) dotacja bieżąca - 24.105,-zł,

2) dotacja majątkowa - 46.000,-zł.

środki własne

92195 1

Ustalenie planu wydatków  z przeznaczeniem na zwrot zaliczki związanej 

z realizacją projektu pn. "Portal Dziedzictwa Kresów Dawnej 

Rzeczypospolitej".

środki własne

-9 947 275 28 686 952

921
Dep. DO/instytucje 

kultury

92118

Ogółem plan 

wydatków
18 739 677

Suma
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