
Dział Rozdział Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/ Przeznaczenie Uwagi

010 01008 -460 000

Dochody  z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 
realizację inwestycji melioracyjnej pn. "Zabezpieczenie 
przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez 
kształtowanie koryta rzeki Strug" w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (§ 6209).

Zmiana dotyczy również 
przedsięwzięcia ujętego w 
WPF.
Wraz ze zmniejszeniem planu 
wydatków w dziale 010 w 
rozdziale 01008.

758 75861 -4 297 193

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej przeznaczonych na realizację zadania pn. 
"Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. 
"Kańczuga" na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie 
gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga" w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego  na lata 2007 - 2013 (§ 
6207).

Zmiana dotyczy również 
przedsięwzięcia ujętego w 
WPF.
Wraz ze zmianą planu 
wydatków w dziale 010 w 
rozdziale 01078. 

803 80309 374 090

Dochody z tytułu zwrotu środków wraz z odsetkami  
przekazanych przez stypendystów projektu pn. 
"Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (§ 0929 - 8.988,-zł, 0977 - 310.336,-zł, 0979 - 
54.766,-zł).

Wraz ze zwiększeniem planu 
wydatków w dziale 803 
rozdziale 80309.

92105 20 552

Dochody z tytułu zwrotu przez organizacje pozarządowe 
części dotacji wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (§ 0900 - 636,-
zł, § 2910 - 19.916,-zł).

92109 33 854

Dochody z tytułu zwrotu przez Centrum Kulturalne w 
Przemyślu części dotacji otrzymanej (po rozliczeniu 
podatku VAT) na realizację zadań (§ 6660):
1) "e-Podkarpackie Centrum Kulturalne - rozwój 
teleinformatyczny Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 
wojewódzkiej instytucji kultury (etap I)" - 69,-zł,
2) "Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku 
Centrum kulturalnego w Przemyślu - wojewódzkiej instytucji 
kultury (II część)" - 33.785,-zł.

92118 18 762

Dochody z tytułu zwrotu przez Muzeum Kultury Ludowej w 
Kolbuszowej części dotacji otrzymanej (po rozliczeniu 
podatku VAT) na realizację zadania pn. "Zabezpieczenie i 
adaptacja budynku spichlerza z Bidzin na cele 
wystawiennicze" (§ 6660).

-4 757 193 447 258
Ogółem plan 
dochodów

-4 309 935
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Suma



Dział Rozdział Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/ Przeznaczenie Uwagi

-460 000

Zmniejszenie planu wydatków Podkarpackiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 
przeznaczonych na realizację zadania pn.  "Ochrona przed 
powodzią aglomeracji Rzeszów" w tym: "Strug - etap I - 
odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju 
podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 
8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, 
Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie" w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (§ 
6209).

Zmiana dotyczy również 
przedsięwzięcia ujętego w 
WPF.
Wraz ze zmniejszeniem planu 
dochodów w dziale 010 w 
rozdziale 01008.

-364 000 364 000

Przeniesienia w planie wydatków Podkarpackiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie polegające 
na:
1) zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na 
realizację zadania pn. "Budowa umocnień lewostronnego 
brzegu rzeki Wisłoki w km 18+700-19+480 w miejscowości 
Wola Mielecka gm. Mielec, woj. podkarpackie" (§ 6050),
2) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na 
realizację zadania pn. "Ochrona przed powodzią 
aglomeracji Rzeszów" w tym: "Strug - etap I - odcinkowa 
przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na 
terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. 
Tyczyn, woj. podkarpackie" w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (§ 6050)

Zwiększenie planu 
wydatków dotyczy 
przedsięwzięcia ujętego w 
WPF.

-4 297 193

Zmniejszenie planu wydatków Podkarpackiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 
przeznaczonych na realizację zadania pn. "Zaprojektowanie 
i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego 
(polderu przepływowego) pn. "Kańczuga" na rzece Mleczka 
Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i 
gminy Kańczuga" w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2007 - 
2013 (§ 6057).

Zmiana dotyczy również 
przedsięwzięcia ujętego w 
WPF.
Wraz ze zmniejszeniem planu 
dochodów w dziale 758 w 
rozdziale 75861.

803 80309 492 645

Ustalenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego  
związanych z realizacją projektu pn. "Podkarpacki fundusz 
stypendialny dla doktorantów" realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu:
1) zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części 
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 
pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 
484.330,-zł (§ 2917 - 445.060,-zł, 2919 - 39.270,-zł),
2) przychodu na projekcie w kwocie 8.315,-zł (§ 4989).

Wraz ze zwiększeniem planu 
dochodów w dziale 803 
rozdziale 80309 o kwotę 
374.090,-zł.

921 92108 -45 387

Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Filharmonii 
Podkarpackiej w Rzeszowie przeznaczonej na:
1) organizacje koncertów pt. "Fil-kameralia" (§ 2800) - 171,-
zł (zwrot podatku VAT),
2) Muzyczny Festiwal w Łańcucie (§ 2800) - 45.216,-zł 
(zwrot podatku VAT).

-5 285 580 975 645

010

Suma
Ogółem plan 

wydatków
-4 309 935

01008

01078

-119 000 119 000

Przeniesienia w planie wydatków Podkarpackiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie polegające 
na:
1) zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na 
realizację zadania pn. "Wisłoka II - budowa prawostronnego 
obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074-19+900 wraz z 
budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, 
technicznie powiązanych z budową wałów na terenie 
miasta Mielca, woj. podkarpackie" w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (§ 6050),
2) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na 
realizację zadania pn. "Ochrona przed powodzią 
aglomeracji Rzeszów" w tym: "Strug - etap I - odcinkowa 
przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na 
terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. 
Tyczyn, woj. podkarpackie" w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (§ 6050).

Zwiększenie planu 
wydatków dotyczy 
przedsięwzięcia ujętego w 
WPF.

WYDATKI


	uzasadnienie do autopoprawek

