
1 

 

 
UCHWAŁA Nr 389 / 9298 / 14 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia 2 września 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  383/9130/14 z dnia   
14 sierpnia 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. 
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Załącznik 
do Uchwały Nr 389/ 9298 /14 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 
z dnia2 września 2014 r. 

 
 

AUTOPOPRAWKI  
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r. 
 

 

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 383/9130/14  

z dnia 14 sierpnia 2014 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie: 

 

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.  

o kwotę 18.022.037,-zł, w tym: 

1) wydatków bieżących o kwotę 35.000,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 17.987.037,-zł. 

2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w pkt 1 zmniejsza się plan wydatków: 

1) w dziale 630 – Turystyka w rozdziale 63095 – Pozostała działalność o kwotę 

17.987.037,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące              - 

b) wydatki majątkowe              17.987.037,- zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                         17.987.037,- zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych                17.987.037,- zł 

2) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy 

marszałkowskie o kwotę 35.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          35.000,-zł 

w tym wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych    35.000,-zł 

b) wydatki majątkowe           - 

 

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.  

o kwotę 18.022.037,-zł, w tym: 

1) wydatków bieżących o kwotę 35.000,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 17.987.037,-zł. 
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4. W ramach zwiększenia, o którym mowa w pkt 3 zwiększa się plan wydatków: 

1) w dziale 630 – Turystyka w rozdziale 63095 – Pozostała działalność o kwotę 

17.987.037,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące              - 

b) wydatki majątkowe              17.987.037,- zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                         17.987.037,- zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych                17.987.037,- zł 

2) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 – 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 35.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        35.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące      35.000,-zł 

b) wydatki majątkowe         - 

     

5. Zmiany planu wydatków  w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa 

załącznik do niniejszych autopoprawek. 

 

6. Dotacje określone w pkt 4 ppkt 2 stanowią dotacje celowe na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 

35.000,-zł, w tym dla: 

a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30.000,-zł, 

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,-zł. 

 

7. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych określone w pkt 2 ppkt 2 stanowią wydatki przeznaczone na 

realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. 

„Pomoc Techniczna RPO WP 2014-2020” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020 w kwocie 35.000,-zł. 

 

8. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 

1) pkt 2 ppkt 1 stanowią wydatki przeznaczone na realizację przez Podkarpacki 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie projektu pn. „Trasy rowerowe  
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w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej w kwocie 17.987.037,-zł, 

2) pkt 4 ppkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Rzeszowie na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”  

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – dotacje celowe 

dla partnerów projektu w kwocie 17.987.037,-zł, w tym dla: 

a) jednostek sektora finansów publicznych – 17.215.167,-zł, 

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych  - 771.870,-zł. 

 

 

 

 

 


