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- projekt -  
  

 
UCHWAŁA NR  … / … / 14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia ……. 2014 r. 

 
 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r. 

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 596 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)  
oraz Uchwały Nr XLI/815/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 
2013 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.  
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

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

o kwotę 88.382.937,-zł, w tym: 

1) dochodów bieżących o kwotę 17.642.329,-zł, 

2) dochodów majątkowych o kwotę 70.740.608,-zł. 

2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów:  

1) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność                 

związanych z realizacją  projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - 

Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej o kwotę 87.632.937,-zł, w tym z tytułu: 

a) zwrotu podatku VAT o kwotę 16.892.329,-zł  (dochody bieżące), 

b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 62.481.220,-zł 

(dochody majątkowe), 

c) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 8.259.388,-zł  (dochody majątkowe). 

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75861 – Regionalne Programy 

Operacyjne 2007-2013 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 

współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego o kwotę 750.000,-zł (dochody bieżące). 
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3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.   

o kwotę 34.481.953,-zł, w tym: 

a) dochodów bieżących o kwotę  3.958.204,-zł, 

b) dochodów majątkowych o kwotę 30.523.749,-zł. 

4. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 zwiększa się plan dochodów:  

1) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała 

działalność związanych z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum 

Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej o kwotę 26.981.838,-zł 

(dochody majątkowe), w tym z tytułu: 

a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 22.934.563,-zł, 

b) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 4.047.275, 

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 7.495.759,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013 z tytułu 

dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

o kwotę 3.541.911,-zł (dochody majątkowe), 

b) w rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki z tytułu dotacji 

celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 3.953.848,-zł (dochody 

bieżące), 

3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 

85395 – Pozostała działalność z tytułu wpływu uzyskanego przychodu na 

projekcie własnym pn. „Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji 

pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego 

powiązane z potrzebami oraz ze specyfikacją realizowanych zadań" w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 4.356,-zł (dochody bieżące). 

 

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

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

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

o kwotę 122.261.757,-zł, w tym: 

1) wydatków bieżących o kwotę 1.908.030,-zł, 
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2) wydatków majątkowych o kwotę 120.353.727,-zł. 

7. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 6 zmniejsza się plan wydatków : 

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01004 – Biura geodezji  

i terenów rolnych o kwotę 25.493,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         25.493,-zł 

wydatki jednostek budżetowych     25.493,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     25.493,-zł 

b) wydatki majątkowe          - 

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 4.035.337,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 3.948.826,-zł,  

w tym: 

aa)  wydatki bieżące        848.597,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące     848.597,-zł 

ab) wydatki majątkowe       3.100.229,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne         3.100.229,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki  

i przedsiębiorczości o kwotę 86.511,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące        86.511,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące     86.511,-zł 

bb) wydatki majątkowe 

3) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę 

91.356.127,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         - 

b) wydatki majątkowe                91.356.127,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                  91.356.127,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych            91.356.127,-zł 

4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała 

działalność o kwotę 25.466.919,-zł, w tym; 

a) wydatki bieżące         - 
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b) wydatki majątkowe                25.466.919,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                  25.466.919,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych                      25.466.919,-zł 

5) 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 333.943,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         333.943,-zł 

w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji    333.943,-zł 

b) wydatki majątkowe         - 

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność  

o kwotę 128.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        128.000,-zł 

 w tym dotacje na zadania bieżące     128.000,-zł 

b) wydatki majątkowe          - 

7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 

156.057,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe         156.057,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne          156.057,-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 51.000,-zł, w tym; 

a) wydatki bieżące         37.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące      37.000,-zł 

b) wydatki majątkowe         14.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne          14.000,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych           - 

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 708.881,-zł,  

z tego: 

a) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 34.600,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące         - 
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ab) wydatki majątkowe       34.600,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     34.600,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

b) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 591.636,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące        438.086,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące     438.086,-zł 

bb)  wydatki majątkowe       153.550,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     153.550,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

c) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 

72.245,-zł, w tym: 

ca) wydatki bieżące         - 

cb) wydatki majątkowe       72.245,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     72.245,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

d) w rozdziale 95195 – Pozostała działalność o kwotę 10.400,-zł, w tym: 

da) wydatki bieżące        10.400,-zł 

wydatki jednostek budżetowych     10.400,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    10.400,-zł 

db) wydatki majątkowe         - 

 

 

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

o kwotę 38.927.954,-zł, w tym: 

1) wydatków bieżących o kwotę 4.373.312,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 34.554.642,-zł. 

9. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 8 zwiększa się plan wydatków, z tego: 

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01004 – Biura geodezji  

i terenów rolnych o kwotę 25.493,-zł, w tym: 
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a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe        25.493,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne      25.493,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych      - 

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 2.386.791,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 2.140.280,-zł,  

w tym: 

aa)  wydatki bieżące        2.140.280,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące     2.140.280,-zł 

ab) wydatki majątkowe        - 

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki  

i przedsiębiorczości o kwotę 246.511,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące        246.511,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące     246.511,-zł 

bb) wydatki majątkowe 

3) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  

w rozdziale 40095 – Pozostała działalność o kwotę 1.390.432,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe             1.390.432,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                   1.390.432,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych           - 

4) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 349.731,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 

37.917,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące             - 

ab) wydatki majątkowe              37.917,- zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                        37.917,- zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych                 - 

b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 311.814,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące             - 

bb) wydatki majątkowe              311.814,- zł 
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w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                  311.814,- zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych          - 

5) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała 

działalność o kwotę 27.330.764,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe            27.330.764,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                       27.330.764,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych          27.330.764,-zł 

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność 

o kwotę 14.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe             14.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                       14.000,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

7) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 – Działalność 

dydaktyczna o kwotę 1.145.470,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe             1.145.470,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                        1.145.470,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych      - 

8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 

2.591.197,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        20.000,-zł 

 w tym dotacje na zadania bieżące      20.000,-zł 

b) wydatki majątkowe        2.571.197,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                        2.571.197,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych 

9) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.508.636,-zł, z tego: 
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a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 11.090,-zł, 

w tym: 

aa) wydatki bieżące        11.090,-zł 

 w tym dotacje na zadania bieżące     11.090,-zł

 ab) wydatki majątkowe        - 

b) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 65.224,-zł, w tym: 

 ba) wydatki bieżące        65.224,-zł 

 w tym dotacje na zadania bieżące     65.224,-zł 

bb) wydatki majątkowe        - 

c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.432.322,-zł, w tym: 

ca) wydatki bieżące           1.432.322,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące        1.432.322,-zł 

cb) wydatki majątkowe        - 

10)  w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 

85395 – Pozostała działalność o kwotę 412.885,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        412.885,-zł 

w tym: 

aa) dotacje na zadania bieżące      408.529,-zł 

ab) wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych  4.356,-zł 

b) wydatki majątkowe         - 

11)  w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę  

1.772.555,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 

1.043.648,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące         - 

ab) wydatki majątkowe       1.043.648,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                    1.043.648,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

b) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 45.000,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące        45.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące     45.000,-zł 

bb) wydatki majątkowe        - 
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c) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 

659.527,-zł, w tym; 

ca) wydatki bieżące         - 

cb) wydatki majątkowe       659.527,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                    659.527,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

d) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 24.380,-zł, w tym: 

da) wydatki bieżące         - 

db) wydatki majątkowe       24.380,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                    24.380,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

 

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

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. Dotacje określone w: 

1) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. a w kwocie 848.597,-zł stanowią: 

a)  dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów 

realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

w kwocie 98.597,-zł,  

b) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

w kwocie 750.000,-zł, w tym dla: 

ba) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 550.000,-zł, 

bb) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 200.000,-zł, 

2) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 86.511,-zł, 

3) § 1 ust. 7 pkt 6 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 128.000,-zł, w tym 

dla: 
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a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 83.000,-zł, 

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 45.000,-zł, 

4) § 1 ust. 7 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 37.000,-zł, w tym 

dla: 

a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 33.000,-zł, 

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.000,-zł, 

5) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych -  Muzeum Zamku w Łańcucie przeznaczoną na realizację zadania 

pn. "Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej 

poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum - 

Zamku w Łańcucie (OR - KA II) " w kwocie 438.086,-zł, 

6) § 1 ust. 9 pkt 2 lit. a  stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora 

finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.140.280,-zł, 

7) § 1 ust. 9 pkt 2 lit. b  stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora 

finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 246.511,-zł, 

8) § 1 ust. 9 pkt 8 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów 

publicznych - Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  

w Rzeszowie w kwocie 20.000,-zł, 

9) § 1 ust. 9 pkt 9 lit a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 11.090,-zł, 

10) § 1 ust. 9 pkt 9 lit b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 65.224,-zł, 

11)  § 1 ust. 9 pkt  9 lit. c stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących 

projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie  

1.432.322,-zł, w tym dla: 

a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100.431,-zł, 

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.331.891,-zł, 
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12)  § 1 ust. 9 pkt  10 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących 

projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie  

408.529,-zł, w tym dla: 

a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 76.071,-zł, 

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 332.458,-zł, 

13)  § 1 ust. 9 pkt  11 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora 

finansów publicznych - Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach  

w kwocie 45.000,-zł. 

 

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

zagranicznych określone w § 1 ust. 9 pkt 10 stanowią zwrot do Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju przychodu na projekcie realizowanym przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Szkolenie i specjalistyczne doradztwo 

dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa 

podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfikacją realizowanych zadań" 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.356,-zł. 

 

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

1) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora 

finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

w kwocie 3.100.229,-zł,  

2) § 1 ust. 7 pkt 7 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych w kwocie 156.057,-zł, w tym dla: 

1) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie przeznaczoną na 

realizację zadania pn. „Wykonanie nawierzchni przy podjeździe karetek do 

szpitala, drodze dojazdowej i miejsc parkingowych" w kwocie 24.057,-zł, 

2) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu  

przeznaczoną na realizację zadania pn. „Modernizacja Oddziału Neurologii 

poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy oraz zakup sprzętu i aparatury 

medycznej" w kwocie 132.000,-zł, 

3) § 1 ust. 7 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 14.000,-zł, 
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4) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. a stanowią  dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych - Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach przeznaczoną 

na realizację zadania pn. „Wykonanie ścieżki dydaktycznej „Dolina Cisowej” 

wraz z wiatą" w kwocie 34.600,-zł, 

5) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. b stanowią  dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych -  Muzeum Zamku w Łańcucie przeznaczoną na realizację zadania 

pn. „Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpacki im. Rodziny 

Ulmów w Markowej" w kwocie 153.550,-zł, 

6) § 1 ust. 7 pkt 9 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora 

finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 

72.245,-zł, 

7) § 1 ust. 9 pkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów 

Rolnych w Rzeszowie przeznaczone na zakup samochodu osobowo-

dostawczego w kwocie 25.493,-zł, 

8) § 1 ust. 9 pkt 3 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.390.432,-zł, 

9) § 1 ust. 9 pkt 4 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 37.917,-zł, 

10)  § 1 ust. 9 pkt 4 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 311.814,-zł, 

11)  § 1 ust. 9 pkt 6 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 14.000,-zł, 

12)  § 1 ust. 9 pkt  7 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących 

projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego w kwocie 1.145.470,-zł, w tym dla: 

a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 920.693,-zł, 

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 224.777,-zł, 

13)  § 1 ust. 9 pkt  8 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych w kwocie 2.571.197,-zł, w tym dla: 
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1) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn. „Zakup i montaż gamma kamery wraz  

z dostosowaniem pomieszczeń" w kwocie 440.000,-zł, 

2) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie projektu adaptacji 

pomieszczeń w celu uruchomienia dodatkowej Sali operacyjnej na potrzeby 

Oddziału Okulistycznego" w kwocie 30.000,-zł, 

3) beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.101.197,-zł, 

14)  § 1 ust. 9 pkt  11 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.043.648,-zł, 

15)  § 1 ust. 9 pkt  11 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 659.527,-zł, 

16)  § 1 ust. 9 pkt  11 lit. d stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 24.380,-zł. 

 

 

4. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:  

1) § 1 ust. 7 pkt 3 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 91.356.127,-zł przeznaczone na 

realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - 

Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej (wydatki finansowane: ze środków pochodzących z budżetu UE - 

62.481.220,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 8.259.388,-zł, środków 

własnych Samorządu Województwa - 20.615.519,-zł), 

2) § 1 ust. 7 pkt 4 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 25.466.919,-zł przeznaczone na 

realizację projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego 

Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
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Polski Wschodniej (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu 

Województwa), 

3) § 1 ust. 9 pkt 5 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 27.330.764,-zł przeznaczone na 

realizację projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego 

Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej (wydatki finansowane: ze środków pochodzących z budżetu 

UE - 22.934.563,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 4.047.275,-zł, środków 

własnych Samorządu Województwa – dotacja celowa dla partnera projektu - 

jednostki spoza sektora finansów publicznych - 348.926,-zł. 

 

§ 3 

 

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2014 r. o kwotę 

29.432.819,- zł. 

2. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

województwa o kwotę 29.432.819,-zł z tytułu: 

1) kredytu długoterminowego o kwotę 5.296.624,-zł, 

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych o kwotę 24.136.195,-zł. 

3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 w § 952 – 

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 

4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 w § 950 – 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. 

5. Zmniejsza się limit zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów długoterminowych 

na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa o kwotę  

5.296.624,- zł. 
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§ 4 

 

Dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania ujętego w dziale 851 – 

Ochrona zdrowia w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w planie dotacji 

celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie. Zakres rzeczowy 

zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Warzywnej 3  

i Hetmańskiej 120 w związku z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb zespołu 

poradni i pracowni kardiologicznych przeniesionych z budynku przy ul. Hetmańskiej 

120" rozszerza się o: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej uzupełnień i zmian do pierwotnej 

dokumentacji projektowej zadania Z1 - Modernizacja Stomatologii w zakresie robót 

budowlano - instalacyjnych niezbędnych dla kompleksowej realizacji zadania 

zgodnie z wymogami przepisów, 

2) uszczelnienie dachu. 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 



Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Źródło

Jednostka 

realizująca
Uwagi

720 72095 -87 632 937

Dochody związane z realizacją projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa 

Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach PO 

RPW, w tym z tytułu:

1) zwrotu podatku VAT - 16.892.329,-zł  (§ 0970),

2) środków pochodzących z budżetu UE - 62.481.220,-zł (§ 6207),

3) dotacji celowej z budżetu państwa - 8.259.388,-zł  (§ 6209).

Dep.SI

Wraz ze zmniejszeniem planu 

wydatków w dziale 720 w rozdziale 

72095.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

750 75095 26 981 838

Dochody związane z realizacją projektu pn. "Budowa Centrum 

Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w 

ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w tym z 

tytułu:

1) środków pochodzących z budżetu UE - 22.934.563,-zł (§ 6207),

2) dotacji celowej z budżetu państwa - 4.047.275 (§ 6209).

Dep. RR

Wraz ze zmianą planu wydatków w 

dziale 750 w rozdziale 75095.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

75861 -750 000 3 541 911

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 

współfinansowanie projektów realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego, w tym:

1) zmniejszenie planu dochodów bieżących (§ 2009),

2) zwiększenie planu dochodów majątkowych (§ 6209).

Dep. RR

Wraz ze zmianą planu wydatków w 

działach 150, 400, 600, 803, 851, 921.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

75862 3 953 848

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 

współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2009).

WUP

Wraz ze zmianą planu wydatków w 

działach 150, 801, 852,853, 854.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

853 85395 4 356

Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od 

osób fizycznych dotyczących projektu systemowego "Szkolenie i 

specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej 

działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z 

potrzebami oraz ze specyfikacją realizowanych zadań" w ramach PO 

KL (§ 0579).

ROPS

Wraz ze zwiększeniem planu 

wydatków w dziale 853 w rozdziale 

85395.

-88 382 937 34 481 953

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

Projekt uchwały został opracowany na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów departamentów zaakceptowanych przez 

Członków Zarządu nadzorujących realizację zadań budżetowych oraz na podstawie decyzji Zarządu Województwa

DOCHODY

Suma

Ogółem plan 

dochodów
-53 900 984

758
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Opis

010 01004 -25 493 25 493

Zmiana w planie wydatków Podkarpackiego Biura Geodezji i 

Terenów Rolnych w Rzeszowie poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na bieżącą 

działalność jednostki - oszczędności w trakcie realizacji zadań (§ 

4370 - 7.000,-zł, § 4410 - 10.000,-zł, § 4480 - 8.493,-zł),

2) zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu osobowo-

dostawczego (§ 6060).

PBGiTR

-750 000

Zmniejszenie planu dotacji celowych na współfinansowanie 

projektów realizowanych w ramach RPO WP (§ 2009), w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych - 550.000,-zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 200.000,-zł.

-3 100 229

Zmniejszenie planu dotacji celowych na współfinansowanie 

projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek  spoza 

sektora finansów publicznych (§ 6209).

-98 597 2 140 280

Zmiana planu dotacji celowych z budżetu państwa na 

współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL 

polegająca na:

1) zmniejszeniu planu dotacji dla jednostek sektora finansów 

publicznych (§ 2009),

2) zwiększeniu planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych (§ 2009).

15013 -86 511 246 511

Zmiana planu dotacji celowych z budżetu państwa na 

współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL 

polegająca na:

1) zmniejszeniu planu dotacji dla jednostek sektora finansów 

publicznych (§ 2009),

2) zwiększeniu planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych (§ 2009).

400 40095 1 390 432

Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie 

projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek spoza 

sektora finansów publicznych (§ 6209).

Dep. RR

Wraz ze:

1) zmianą planu dochodów w dziale 

758 w rozdziale 75861,

2) zmniejszeniem planu wydatków w 

działach 150 i 921.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

WYDATKI

Dep. RR

15011

150

WUP

Wraz ze zmianą planu dochodów w 

dziale 758 w rozdziale 75862 oraz 

przeniesieniami w planie wydatków 

dotyczących dotacji PO KL.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

Wraz ze zmniejszeniem planu 

wydatków w dziale 758 w rozdziale 

75861.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

Strona 2 z 6



Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Opis

WYDATKI

60015 37 917

Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie 

projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek  sektora 

finansów publicznych (§ 6209).

60016 311 814

Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie 

projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek sektora 

finansów publicznych (§ 6209).

720 72095 -91 356 127

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu 

Marszałkowskiego  związanych z realizacją projektu pn. "Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" 

w ramach PO RPW, w tym finansowanych:

1) ze środków własnych Samorządu Województwa - 20.615.519,-zł 

(§ 6059 - 3.723.190,-zł,§ 6050 - zwrot podatku VAT - 16.892.329,-

zł),

2) środków pochodzących z budżetu UE - 62.481.220,-zł (§ 6057),

3) dotacji celowej z budżetu państwa - 8.259.388,-zł  (§ 6059).

Dep.SI

Wraz ze zmianą planu dochodów w 

dziale 720 w rozdziale 72095.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

750 75095 -25 466 919 27 330 764

Zmiana planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych 

na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo-

Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków 

własnych Samorządu Województwa - 25.466.919 (§ 6059),

2) zwiększenie planu wydatków finansowanych:

a) ze środków pochodzących z budżetu UE - 22.934.563,-zł (§ 

6057) 

b) z dotacji celowej z budżetu państwa - 4.047.275,-zł (§ 6059),

c) ze środków własnych Samorządu Województwa - dotacje dla 

partnera projektu - jednostki spoza sektora finansów publicznych - 

348.926,-zł (§ 6209).

Dep. RR

Wraz ze zmniejszeniem planu 

dochodów w dziale 750 w rozdziale 

75095.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

757 75704 -333 943
Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na 

zabezpieczenie poręczeń udzielonych szpitalom (§ 8020).
Dep. OZ

801 80195 -128 000 14 000

Przeniesienia w planie dotacji celowych na współfinansowanie 

projektów realizowanych w ramach PO KL  pomiędzy jednostkami  

sektora finansów publicznych i jednostkami spoza

sektora finansów publicznych.

WUP

Wraz ze zmianą planu dochodów w 

dziale 758 w rozdziale 75862 oraz 

przeniesieniami w planie wydatków 

dotyczących dotacji PO KL.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

803 80306 1 145 470

Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie 

projektów realizowanych w ramach RPO WP (§ 6209), w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych - 920.693,-zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 224.777,-zł.

Dep. RR

Wraz ze:

1) zmianą planu dochodów w dziale 

758 w rozdziale 75861,

2) zmniejszeniem planu wydatków w 

działach 150 i 921.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

Dep. RR

Wraz ze:

1) zmianą planu dochodów w dziale 

758 w rozdziale 75861,

2) zmniejszeniem planu wydatków w 

działach 150 i 921.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

600
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Opis

WYDATKI

-24 057

Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum 

Chorób Płuc w Rzeszowie przeznaczonej na realizację zadania pn. 

"Wykonanie nawierzchni przy podjeździe karetek do szpitala, 

drodze dojazdowej i miejsc parkingowych" (§ 6220).

-132 000

Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. 

Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu  przeznaczonej na 

realizację zadania pn. "Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez 

rozszerzenie o Pododdział Udarowy oraz zakup sprzętu i aparatury 

medycznej" (§ 6220).

440 000

Zwiększenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. 

Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania 

pn. "Zakup i montaż gamma kamery wraz z dostosowaniem 

pomieszczeń" (§ 6220). 

30 000

Zwiększenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. 

Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem 

na realizację zadania pn. "Wykonanie projektu adaptacji 

pomieszczeń w celu uruchomienia dodatkowej Sali operacyjnej na 

potrzeby Oddziału Okulistycznego" (§ 6220).

20 000

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Szpitala Wojewódzkiego 

Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na 

realizację programu z zakresu promocji zdrowia (§ 2560).

2 101 197

Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie 

projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek sektora 

finansów publicznych (§ 6209).

Dep. RR

Wraz ze:

1) zmianą planu dochodów w dziale 

758 w rozdziale 75861,

2) zmniejszeniem planu wydatków w 

działach 150 i 921.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

85111851

85111851

Dep. OZ
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Opis

WYDATKI

85218 11 090

85219 65 224

85295 1 432 322

Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie 

projektów realizowanych w ramach PO KL (§ 2009), w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych - 100.431,-zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.331.891,-zł.

WUP

408 529

Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie 

projektów realizowanych w ramach PO KL (§ 2009), w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych - 76.071,-zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 332.458,-zł.

WUP

Wraz ze zmianą planu dochodów w 

dziale 758 w rozdziale 75862 oraz 

przeniesieniami w planie wydatków 

dotyczących dotacji PO KL.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

4 356

Zwiększenie planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot do 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przychodu na projekcie pn. 

"Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy 

społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego 

powiązane z potrzebami oraz ze specyfikacją realizowanych zadań" 

w ramach PO KL (§ 4989).

ROPS

Wraz ze zwiększeniem planu 

dochodów w dziale 853 w rozdziale 

85395.

854 85495 -51 000

Zmniejszenie planu dotacji celowych na współfinansowanie 

projektów realizowanych w ramach PO KL w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych - 47.000,-zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 4.000,-zł.

WUP

Wraz ze zmianą planu dochodów w 

dziale 758 w rozdziale 75862 oraz 

przeniesieniami w planie wydatków 

dotyczących dotacji PO KL.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

92109 1 043 648

Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie 

projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek sektora 

finansów publicznych (§ 6209).

Dep. RR

Wraz ze:

1) zmianą planu dochodów w dziale 

758 w rozdziale 75861,

2) zmniejszeniem planu wydatków w 

dziale 150.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

-34 600

Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Arboretum i Zakładu 

Fizjografii w Bolestraszycach przeznaczonej na realizację zadania 

pn. "Wykonanie ścieżki dydaktycznej „Dolina Cisowej” wraz z wiatą" 

(§ 6220) - zwrot niewykorzystanej części dotacji.

Zadanie zostało sfinansowane ze 

środków UE i środków własnych 

instytucji.

45 000

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii 

w Bolestraszycach na dofinansowanie działalności bieżącej w 

zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2480).

Wraz ze zmianą planu dochodów w 

dziale 758 w rozdziale 75862 oraz 

przeniesieniami w planie wydatków 

dotyczących dotacji PO KL.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

92114

921

Dep. DO/

instytucje kultury

852

85395853

Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie 

projektów realizowanych w ramach PO KL dla jednostek sektora 

finansów publicznych (§ 2009).

WUP
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Opis

WYDATKI

92118 -438 086

Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Muzeum Zamku w Łańcucie 

przeznaczonej na realizację zadania pn. "Ochrona i udostępnienie 

dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace 

remontowo - konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum - 

Zamku w Łańcucie (OR - KA II) " (§ 2800).

Przesunięcie środków na 2015 rok.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

-153 550

Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Muzeum Zamku w Łańcucie 

przeznaczonej na realizację zadania pn. "Budowa Muzeum Polaków 

ratujących Żydów na Podkarpacki im. Rodziny Ulmów w Markowej" 

(zwrot podatku VAT - § 6220. Przesunięcie środków na 2015 

rok).

Dep. DO/

instytucje kultury

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

-72 245

Zmniejszenie planu dotacji celowych na współfinansowanie 

projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek  spoza 

sektora finansów publicznych (§ 6209).

Wraz ze:

1) zmianą planu dochodów w dziale 

758 w rozdziale 75861,

2) zwiększeniem planu wydatków w 

działach 400, 600,803,851.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

659 527

92195 24 380

92195 -10 400

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego 

przeznaczonych na współpracę regionalną w dziedzinie kultury (§ 

4300).

Dep. DO

-122 261 757 38 927 954

Wraz ze:

1) zmianą planu dochodów w dziale 

758 w rozdziale 75861,

2) zmniejszeniem planu wydatków w 

dziale 150.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie 

projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek sektora 

finansów publicznych (§ 6209).

921

Wnioskowane zmiany powodują:

1) zmniejszenie deficytu o kwotę 29.432.819,-zł,

2) zmniejszenie przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa na 2014  r. z tytułu:

a) kredytu długoterminowego o kwotę 5.296.624,-zł,

b) wolnych środków pozostających po rozliczeniu 2013 r. o kwotę 24.136.195,-zł,

3) zmniejszenie limitu zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 5.296.624,-zł.

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania ujętego w dziale 851 w rozdziale 85121 w planie dotacji celowej dla Wojewódzkiego 

Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie. Zakres rzeczowy zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Warzywnej 3 i Hetmańskiej 

120 w związku z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb zespołu poradni i pracowni kardiologicznych przeniesionych z budynku przy ul. Hetmańskiej 

120" rozszerza się o:

- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej uzupełnień i zmian do pierwotnej dokumentacji projektowej zadania Z1 - Modernizacja Stomatologii 

w zakresie robót budowlano - instalacyjnych niezbędnych dla kompleksowej realizacji zadania zgodnie z wymogami przepisów,

-  uszczelnienie dachu.

Ogółem plan 

wydatków
-83 333 803

Suma

92120

Dep. RR
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§ kwota § kwota

0970 -16 892 329 0

6207 -62 481 220 0

6209 -8 259 388 0

0 6207 22 934 563

0 6209 4 047 275

75861 2009 -750 000 6209 3 541 911

75862 0 2009 3 953 848

853 85395 0 0579 4 356

-88 382 937 34 481 953

-17 642 329 3 958 204

-70 740 608 30 523 749

Załącznik Nr 1 do Uchwały …/…/ 14 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia …... w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW

Dział Rozdział
zwiększeniazmniejszenia

720

75095750

dochody majątkowe

w tym:

Razem

dochody bieżące

72095

758



§ kwota § kwota

4370 -7 000 6060 25 493

4410 -10 000 0

4480 -8 493 0

2009 -848 597 2009 2 140 280

6209 -3 100 229 0

15013 2009 -86 511 2009 246 511

40095 0 6209 1 390 432

60015 0 6209 37 917

60016 0 6209 311 814

6050 -16 892 329 0

6057 -62 481 220 0

6059 -11 982 578 0

6059 -25 466 919 6057 22 934 563

0 6059 4 047 275

0 6209 348 926

757 75704 8020 -333 943 0

801 80195 2009 -128 000 6209 14 000

803 80306 0 6209 1 145 470

6220 -156 057 2560 20 000

0 6220 470 000

0 6209 2 101 197

85218 0 2009 11 090

85219 0 2009 65 224

85295 0 2009 1 432 322

0 2009 408 529

0 4989 4 356

2009 -37 000 0

6209 -14 000 0

92109 0 6209 1 043 648

92114 6220 -34 600 2480 45 000

2800 -438 086 0

6220 -153 550 0

92120 6209 -72 245 6209 659 527

92195 4300 -10 400 6209 24 380

-122 261 757 38 927 954

-1 908 030 4 373 312

-120 353 727 34 554 642

Razem

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../.../ 14 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia ….. w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia

852

853

854

921 92118

85395

85495

01004010

15011

600

72095720

75095750

85111851

150
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