UCHWAŁA Nr 350 / 8332 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 maja 2014 r.
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa
Podkarpackiego na 2014 r.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 596 z późn. zm.) i art. 233 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)
oraz na podstawie Uchwały Nr XLI/815/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:
§1

1. Przyjmuje

się

autopoprawki

do

projektu

Uchwały

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na
2014 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 348/8294/14 z dnia
13 maja 2014 r., o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego autopoprawki, o których
mowa w ust. 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Załącznik do Uchwały Nr 350 / 8332 /14
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 19 maja 2014 r.
AUTOPOPRAWKI
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

I. Z

uwzględnieniem

postanowień

projektu

Uchwały

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na
2014 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 348/8294/14
z dnia 13 maja 2014 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie:
1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego
na 2014 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75862 – Program
Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę 1.256.501,-zł, w tym z tytułu:
1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów
własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę
468.443,-zł,
2) dotacji

celowej

z

budżetu

państwa

na

współfinansowanie

projektów

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 788.058,-zł.
2. Zwiększa

się

plan

dochodów

majątkowych

budżetu

Województwa

Podkarpackiego na 2014 r. o kwotę 14.458.519,-zł, z tego:
1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne
wojewódzkie z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na
realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej o kwotę 9.334.564,-zł,
2) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 5.123.955,-zł, z tego:
a) w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego z tytułu z tytułu środków na inwestycje na
drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach
powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach
powiatu o kwotę 3.904.700,-zł ,
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b) w rozdziale 75861 – Regionalne Programu Operacyjne 2007-2013 z tytułu
dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów
w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Podkarpackiego o kwotę 333.176,-zł,
c) w rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę
886.079,-zł, w tym z tytułu:
ca) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację
projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
o kwotę 98.021,-zł,
cb) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 788.058,-zł.
3. Zmiany planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa
załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na
2014 r. o kwotę 7.401.551,-zł, z tego:
1) wydatków bieżących o kwotę 3.461.710,-zł,
2) wydatków majątkowych o kwotę 3.939.841,-zł.
5. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w pkt. 4 zmniejsza się plan wydatków :
1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój
przedsiębiorczości o kwotę 598.570,-zł w tym:
a) wydatki bieżące

598.570,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące

598.570,-zł

b) wydatki majątkowe

-

2) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
w rozdziale 40095 – Pozostała działalność o kwotę 80.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

80.000,-zł,

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

80.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych
3) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 3.511.134,-zł,z tego:
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-

a) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 2.111.134,-zł,
w tym:
aa) wydatki bieżące

-

ab) wydatki majątkowe

2.111.134,-zł,

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

2.111.134,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

461.134,-zł

b) w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę
1.400.000,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

-

bb) wydatki majątkowe

1.400.000,-zł,

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.400.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

4) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego o kwotę 416.828,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

416.828,-zł

w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
b) wydatki majątkowe

416.828,-zł
-

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195 – Pozostała

działalność 1.907.484,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

1.907.484,-zł,

w tym:
aa) dotacje na zadania bieżące

1.432.320,-zł,

ab) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych
b) wydatki majątkowe

475.164,-zł
-

6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale
85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 100.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

100.000,-zł,

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
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100.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych
7) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85495 –

Pozostała działalność o kwotę 538.828,-zł, w tym;
a) wydatki bieżące

538.828,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące

538.828,-zł

b) wydatki majątkowe

-

8) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 –
Pozostała działalność o kwotę 248.707,-zł, w tym;
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

248.707,-zł,

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

248.707,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.
o kwotę 20.603.569,-zł, z tego:
1) wydatków bieżących o kwotę 1.788.381,-zł,
2) wydatków majątkowych o kwotę 18.815.188,-zł.
7. W ramach zwiększenia, o którym mowa w pkt 6 zwiększa się plan wydatków,
z tego:
1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15013 – Rozwój kadr
nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 982.038,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

982.038,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące

982.038,-zł

b) wydatki majątkowe

-

2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 17.029.987,-zł, z tego:
a) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 16.745.073,-zł,
w tym:
aa) wydatki bieżące

-

ab) wydatki majątkowe

16.745.073,-zł,

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego na programy finansowane z udziałem
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16.745.073,-zł

środków UE i źródeł zagranicznych

9.790.373,-zł

b) w rozdziale 60015 – Drogi publiczne na prawach powiatu o kwotę
201.270,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

-

bb) wydatki majątkowe

201.270,-zł,

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

201.270,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

c) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 83.644,-zł,w tym:
ca) wydatki bieżące

-

cb) wydatki majątkowe

83.644,-zł,

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

83.644,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność
o kwotę 1.092.083,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

222.524,-zł

w tym:
aa) dotacje na zadania bieżące

222.503,-zł,

ab) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych
b) wydatki majątkowe

21,-zł
869.559,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

869.559,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

100.001,-zł

4) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna
o kwotę 277.614,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

277.614,-zł,

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

277.614,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych
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-

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę
422.153,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

422.153,-zł,

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

422.153,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność
o kwotę 456.532,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

456.532,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące

456.532,-zł

b) wydatki majątkowe
7)

-

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale
85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 100.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

100.000,-zł,

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

100.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych
8)

-

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 – Pozostała
działalność o kwotę 143.807,-zł, w tym;
a) wydatki bieżące

127.287,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące

127.287,-zł

b) wydatki majątkowe

16.520,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

16.520,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych
9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 94.143,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

94.143,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego na programy finansowane z udziałem
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94.143,-zł

środków UE i źródeł zagranicznych

-

10) w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę
5.212,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

5.212,-zł,

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.212,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych
8. Zmiany planu wydatków

-

w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa

załącznik Nr 2 do niniejszych autopoprawek.

9. Dotacje określone w:
1) pkt 5 ppkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych

-

beneficjentów

realizujących

projekty

w

ramach

Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 598.570,-zł,
2) pkt 5 ppkt 5 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 1.432.320,-zł,
3) pkt 5 ppkt 7 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 538.828,-zł,
4) pkt 7 ppkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych

-

beneficjentów

realizujących

projekty

w

ramach

Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 982.038,-zł,
5) pkt 7 ppkt 3 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych

-

beneficjentów

realizujących

projekty

w

ramach

Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 222.503,-zł,
6) pkt 7 ppkt 6 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 456.532,-zł, w tym
dla:
8

a) jednostek sektora finansów publicznych – 191.532,-zł,
b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 265.000,-zł,
7) pkt 7 ppkt 8 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych

-

beneficjentów

realizujących

projekty

w

ramach

Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 127.287,-zł.
10. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł
zagranicznych określone w:
1) pkt 5 ppkt 5 stanowią wydatki przeznaczone na realizację przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Rzeszowie projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na
zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacje dla
partnerów projektu - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie
475.164,-zł,
2) pkt 7 ppkt 3 stanowią wydatki przeznaczone na realizację przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Rzeszowie projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na
zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacje dla
partnerów projektu - jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie
21,-zł.
11.

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:

1) pkt 5 ppkt 2 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 80.000,-zł,
2) pkt 5 ppkt 3 lit. a kwocie 2.111.134,-zł stanowią:
a) wydatki przeznaczone na realizację przez Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie zadania pn. „Budowa nowego mostu w miejscu
istniejącego przez rzekę Wisłok w miejscowości Bzianka w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w km 12+127" w kwocie
1.650.000,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu
Województwa),
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE
i źródeł zagranicznych w kwocie 461.134,-zł - opisane w pkt 12 ppkt 1,
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3) pkt 5 ppkt 3 lit. b stanowią wydatki przeznaczone na realizację przez Podkarpacki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zadania pn. „Wykonanie właściwych
prac stabilizacyjnych dla zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska i korpusu
drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Szklary w km 62+692 62+737 w m. Wólka Hyżneńska" (wydatki finansowane ze środków własnych
Samorządu Województwa) w kwocie 1.400.000,-zł,
4) pkt 5 ppkt 6 stanowią wydatki przeznaczone na realizację przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Rzeszowie zadania pn. „Wykonanie klimatyzacji w budynku
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie"
w kwocie 100.000,-zł,
5) pkt 5 ppkt 8 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
- beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 248.707,-zł,
6) pkt 7 ppkt 2 lit a w kwocie 16.745.073,-zł stanowią:
a) wydatki przeznaczone na realizację przez Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie zadań:
aa) pn. „Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę Wisłok
w miejscowości Bzianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów Daliowa w km 12+127" w kwocie 3.904.700,-zł (wydatki finansowane ze
środków rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa),
ab) pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa- Komańcza - Cisna Ustrzyki Górne - Wołosate na odcinku od km 67+568 do km 67+868 wraz
z mostem na rzece Solinka w km 67+718 w miejscowości Cisna”
w kwocie 3.000.000,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych
Samorządu Województwa),
ac) pn. „Przebudowa mostu przez potok Jabłonka (Świnka) w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 835 Lublin - granica województwa - Przeworsk - Dynów Grabownica Starzeńska w km 208+875 wraz z budową objazdu
tymczasowego w miejscowości Dydnia” w kwocie 50.000,-zł (wydatki
finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE
i źródeł zagranicznych w kwocie 9.790.373,-zł - opisane w pkt 12 ppkt 2,
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7) pkt 7 ppkt 2 lit b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów
publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 201.270,-zł,
8) pkt 7 ppkt 2 lit c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów
publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 83.644,-zł,
9) pkt 7 ppkt 3 w kwocie 869.559,-zł stanowią:
a) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów
realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w kwocie 769.558,-zł,
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE
i źródeł zagranicznych w kwocie 100.001,-zł - opisane w pkt 12 ppkt 3,
10) pkt 7 ppkt 4 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 277.614,-zł,
11) pkt 7 ppkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych
- Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na
realizację zadania pn. „Termomodernizacja Bloku B Wojewódzkiego Szpitala im.
Św. Ojca Pio w Przemyślu" w kwocie 422.153,-zł,
12) pkt 7 ppkt 7 stanowią wydatki przeznaczone na realizację przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Rzeszowie zadania pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja
pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11
w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207
Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych
i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie" w kwocie
100.000,-zł,
13) pkt 7 ppkt 8 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
- beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 16.520,-zł,
14) pkt 7 ppkt 9 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 94.143,-zł,
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15) pkt 7 ppkt 10 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów
publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.212,-zł.
12.

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:
1) pkt 5 ppkt 3 lit. a stanowią wydatki przeznaczone na realizację przez Podkarpacki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zadania pn. „Budowa drogi obwodowej
Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od
miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522
wraz

z

niezbędną

infrastrukturą

techniczną,

budowlami

i

urządzeniami

budowlanymi" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
w kwocie 461.134,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu
Województwa),
2) pkt 7 ppkt 2 lit a stanowią wydatki przeznaczone na realizację przez Podkarpacki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zadania pn. „Budowa drogi obwodowej
Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od
miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522
wraz

z

niezbędną

infrastrukturą

techniczną,

budowlami

i

urządzeniami

budowlanymi" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
w kwocie 9.790.373,-zł (wydatki finansowane: ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej - 9.334.564,-zł, ze środków własnych Samorządu
Województwa - 455.809,-zł),
3) pkt 7 ppkt 3 stanowią wydatki przeznaczone na realizację przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Rzeszowie projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na
zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacje dla
partnerów projektu - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie
100.001,-zł.
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UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w
sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

DOCHODY
Dział Rozdział

600

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Źródło

Jednostka
realizująca

Uwagi

60013

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej na realizację zadania pn. "Budowa drogi obwodowej
Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica
9 334 564 przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636
do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (§ 6207).

PZDW

75802

Ustalenie planu dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej
3 904 700 budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji
drogowej (§ 6180).

PZDW

Wraz ze zwiększeniem planu
wydatków w dziale 600 w rozdziale
60013.

Dep. RR

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
ujętego w WPF.

75861

333 176

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na
realizację projektu własnego pn. "Podkarpackie stawia na
98 021 zawodowców" w ramach PO KL. Zmiana polega na:
1) zmniejszeniu planu dotacji bieżącej (§ 2007),
2) zwiększeniu planu dotacji majątkowej (§ 6207).

-468 443
758

75862

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na
współfinansowanie projektów w ramach RPO WP (§ 6209).

WUP
Wraz ze zmianą planu wydatków w
dziale 801 w rozdziale 80195.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
ujętego w WPF.

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na
współfinansowanie projektu własnego pn. "Podkarpackie stawia na
1 980 zawodowców" w ramach PO KL. Zmiana polega na:
1) zmniejszeniu planu dotacji bieżącej (§ 2009),
2) zwiększeniu planu dotacji majątkowej (§ 6209).

-6 700

Wraz ze zmianą planu wydatków w
dziale 600 w rozdziale 60013.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
ujętego w WPF.

WUP
Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na
współfinansowanie projektów w ramach PO KL. Zmiana polega
786 078 na:
1) zmniejszeniu planu dotacji bieżącej (§ 2009),
2) zwiększeniu planu dotacji majątkowej (§ 6209).

-781 358

Suma
Ogółem plan
dochodów

-1 256 501

14 458 519

13 202 018
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Wraz ze zmianą planu wydatków w
dziale 150, 801, 852, 854.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
ujętego w WPF.

WYDATKI
Dział Rozdział

15011

Zmniejszenia
/kwota w zł/
-598 570

150

40095

-80 000

-455 809

-5 325
60013

Zmniejszenie planu dotacji celowej na współfinansowanie
projektów realizowanych w ramach PO KL - jednostki spoza
sektora finansów publicznych (§ 2009).

Zmniejszenie planu dotacji celowych na współfinansowanie
projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych (§ 6209).

Jednostka
realizująca

Uwagi

WUP

Wraz ze zmianą planu dochodów w
dziale 758, rozdziale 75862.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
ujętego w WPF.

Dep. RR

Wraz ze zwiększeniem planu
wydatków w działach 600,803,921 i
926.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
ujętego w WPF.

Zmiany planu wydatków majątkowych Podkarpackiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w tym:

600

600

Przeznaczenie

Zwiększenie planu dotacji celowej na współfinansowanie
982 038 projektów realizowanych w ramach PO KL - jednostki spoza
sektora finansów publicznych (§ 2009).

15013

400

Zwiększenia
/kwota w zł/

Zmiana planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania
455 809 pn. "Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości
Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i
urządzeniami budowlanymi" w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej.
Zmiana polega na:
1) przeniesieniach planu wydatków finansowanych ze środków
własnych Samorządu Województwa - 455.809,-zł,
2) zmniejszeniu planu wydatków finansowanych ze środków
własnych Samorządu Województwa - 5.325,-zł (§ 6050) przeniesienie wydatków na 2015 rok,
9 334 564
2) zwiększeniu planu wydatków finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 6057) - 9.334.564,zł.
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PZDW

Wraz ze zwiększeniem planu
dochodów w dziale 600 w rozdziale
60013.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
ujętego w WPF.

WYDATKI
Dział Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

-1 650 000

150

60013

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

Zmiana planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania
pn. "Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę
Wisłok w miejscowości Bzianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
887 Brzozów - Daliowa w km 12+127" (§ 6050). Zmiana polega
na:
1) zmniejszeniu planu wydatków finansowanych ze środków
własnych Samorządu Województwa,
3 904 700 2) zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków
rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa.
Zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków
własnych Samorządu Województwa z przeznaczeniem na
realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897
3 000 000
Tylawa- Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate na
odcinku od km 67+568 do km 67+868 wraz z mostem na rzece
Solinka w km 67+718 w miejscowości Cisna" (§ 6050).

Jednostka
realizująca

WUP

Uwagi

Wraz ze zmianą planu dochodów w
dziale 758, rozdziale 75862.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
ujętego w WPF.
Wraz ze zwiększeniem planu
dochodów w dziale 758 w rozdziale
75802.

PZDW

600
Ustalenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych
Samorządu Województwa z przeznaczeniem na realizację
zadania pn. "Przebudowa mostu przez potok Jabłonka (Świnka) w
50 000 ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - granica województwa Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 208+875 wraz
z budową objazdu tymczasowego w miejscowości Dydnia
(§ 6050).

60015

Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie
201 270 projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek
sektora finansów publicznych (§ 6209).

60016

Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie
83 644 projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek
sektora finansów publicznych (§ 6209).
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Nowe zadanie.

Dep. RR

Wraz ze zmniejszeniem planu
wydatków w działach 400 i 921.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
ujętego w WPF.

Dep. RR

Wraz ze zmniejszeniem planu
wydatków w działach 400 i 921.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
ujętego w WPF.

WYDATKI
Dział Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

150
600

60078

-1 400 000

Zmniejszenie planu wydatków Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie finansowanych ze środków własnych
Samorządu Województwa przeznaczonych na realizację zadania
pn. "Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania
pn'"Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogowego w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 877 Naklik - Szklary w km 62+692 - 62+737 w m.
Wólka Hyżneńska" (§ 6050).

757

75704

-416 828

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zabezpieczenie
poręczeń udzielonych szpitalom (§ 8020).

-1 432 320

-475 164
801

80195

Jednostka
realizująca

WUP
PZDW

Dep. OZ

Uwagi

Wraz ze zmianą planu dochodów w
dziale 758, rozdziale 75862.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
ujętego w WPF.

Zmniejszenie planu dotacji celowej na współfinansowanie
projektów realizowanych w ramach PO KL - jednostki sektora
finansów publicznych (§ 2009).

Zmiana planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu
własnego pt. "Podkarpacie stawia na zawodowców" w ramach PO
KL poprzez:
1) zmniejszenie dotacji dla partnerów projektu - jednostek sektora
100 022 finansów publicznych (§ 2007 - 468.464,-zł, § 2009 - 6.700),
2) zwiększenie dotacji dla partnerów projektu, w tym:
- jednostek spoza sektora finansów publicznych - 21,-zł (§ 2007),
- jednostek sektora finansów publicznych - 100.001,-zł (§ 6207 98.021,-zł, § 6209 - 1.980,-zł).

Zwiększenie planu dotacji celowej na współfinansowanie
222 503 projektów realizowanych w ramach PO KL - jednostki spoza
sektora finansów publicznych (§ 2009).
Zwiększenie planu dotacji celowej na współfinansowanie
769 558 projektów realizowanych w ramach PO KL - jednostki sektora
finansów publicznych (§ 6209).
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WUP

Wraz ze zmianą planu dochodów w
dziale 758, rozdziale 75862.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
ujętego w WPF.

WYDATKI
Dział Rozdział

803
150

851

852

853

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

Jednostka
realizująca

80306

Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie
277 614 projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych. (§ 6209).

Dep. RR
WUP

85111

Zwiększenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację
422 153
zadania pn. "Termomodernizacja Bloku B Wojewódzkiego
Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" (§ 6220).

Dep. OZ

85295

Zwiększenie planu dotacji celowej na współfinansowanie
projektów realizowanych w ramach PO KL, w tym dla:
456 532 1) jednostek sektora finansów publicznych - 191.532,-zł (§ 2009),
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 265.000,-zł (§
2009).

85332

Zmiana planu wydatków majątkowych Wojewódzkiego Urzedu
Pracy w Rzeszowie polegająca na:
1) zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na realizację
zadania pn. " Wykonanie klimatyzacji w budynku Wojeódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie" (§
6050),
100 000 2) ustaleniu planu wydatków z przeznaczeniem na realizację
zadania pn. "Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i
zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w
Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie
207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych,
konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie" (§ 6050).

-100 000

-538 828
854

Zwiększenia
/kwota w zł/

85495

Przeniesienia w planie dotacji celowych na współfinansowanie
projektów realizowanych w ramach PO KL pomiędzy jednostkami
127 287
sektora finansów publicznych i jednostkami spoza
sektora finansów publicznych (§ 2009).
Zwiększenie planu dotacji celowej na współfinansowanie
16 520 projektów realizowanych w ramach PO KL - jednostki sektora
finansów publicznych (§ 6209).
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Uwagi
Wraz ze zmniejszeniem planu
Wraz
ze zmianą
planu400
dochodów
wydatków
w działach
i 921. w
dziale
758,
rozdziale
75862.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
Zmiana
ujętego dotyczy
w WPF. przedsięwzięcia
ujętego w WPF.

Wraz ze zmianą planu dochodów w
dziale 758, rozdziale 75862.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
ujętego w WPF.

WUP

Wraz ze zmianą planu dochodów w
dziale 758, rozdziale 75862.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
ujętego w WPF.

WYDATKI
Dział Rozdział

150

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

92120

Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie
94 143 projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych. (§ 6209).

92195

Zmniejszenie planu dotacji celowych dla jednostek sektora
finansów publicznych, na współfinansowanie projektów
realizowanych w ramach RPO WP (§ 6209).

Jednostka
realizująca

Dep. RR
WUP

Wraz ze zmniejszeniem planu
Wraz
ze zmianą
planu400
dochodów
wydatków
w działach
i 921. w
dziale
758,
rozdziale
75862.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
Zmiana
ujętego dotyczy
w WPF. przedsięwzięcia
ujętego w WPF.

Dep. RR

Wraz ze zwiększeniem planu
wydatków w działach 600,803,921 i
926.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
ujętego w WPF.

Dep. RR

Wraz ze zmniejszeniem planu
wydatków w działach 400 i 921.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
ujętego w WPF.

921

926

-248 707

Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie
5 212 projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek
sektora finansów publicznych (§ 6209).

92601

Suma
Ogółem plan
wydatków

-7 401 551

20 603 569

13 202 018
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Uwagi

Załącznik Nr 1 do Uchwały 350/8332/ 14
Zarządu Województwa Podkarpackiego
z dnia 19 maja 2014 r.

Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW
Dział

Rozdział

600

60013
75802
75861

758

75862
Razem
w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe

zwiększenia

zmniejszenia
§

2007
2009

kwota
0
0
0
-468 443
-788 058
-1 256 501

§
6207
6180
6209
6207
6209

kwota
9 334 564
3 904 700
333 176
98 021
788 058
14 458 519

-1 256 501

0

0

14 458 519

Załącznik Nr 2 do Uchwały 350 / 8332/14
Zarządu Województwa Podkarpackiego
z dnia 19 maja 2014 r.

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW
Dział
150
400

Rozdział
15011
15013
40095

§
2009

757

60015
60016
60078
75704

801

80195

803
851
852
853

80306
85111
85295
85332

854

85495

92120
92195
926
92601
Razem
w tym:
wydatki bieżące
921

wydatki majątkowe

kwota
-598 570
0

6209
6050

60013
600

zwiększenia

zmniejszenia

6050
8020
2007
2009

6050
2009

6209

-80 000
-2 111 134
0
0
0
0
-1 400 000
-416 828
-468 464
-1 439 020
0
0
0
0
0
-100 000
-538 828
0
0
-248 707
0
-7 401 551

§

kwota
0

2009
6050
6057
6059
6209
6209

2007
2009
6207
6209
6209
6220
2009
6050
2009
6209
6209
6209

982 038
0
6 954 700
9 334 564
455 809
201 270
83 644
0
0
21
222 503
98 021
771 538
277 614
422 153
456 532
100 000
127 287
16 520
94 143
0
5 212
20 603 569

-3 461 710

1 788 381

-3 939 841

18 815 188

