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UCHWAŁA Nr 418 / 9847 / 14 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 10 listopada 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 415/9805/14  

z dnia 4 listopada 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 418 / 9847 / 14 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 
z dnia 10 listopada 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 415/9805/14  

z dnia 4 listopada 2014 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie: 

 

1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2014 r. w dziale 630 – Turystyka w rozdziale 63095 – 

Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

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

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej o kwotę 23.976.193,-zł. 

 

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

załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek. 

 

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2014 r. o kwotę 24.276.193,-zł, z tego: 

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

24.176.193,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące              - 

b) wydatki majątkowe                   24.176.193,- zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                         24.176.193,- zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych               24.176.193,-zł 

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

marszałkowskie o kwotę 100.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące              - 
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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                    - 

 

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2014 r. o kwotę 300.000,-zł, z tego: 

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne 

powiatowe 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                    - 

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

200.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące              - 

b) wydatki majątkowe                        200.000,- zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   200.000,- zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych                  200.000,-zł 

 

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

załącznik Nr 2 do niniejszych autopoprawek. 

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

1) pkt 3 ppkt 2 stanowią wydatki majątkowe Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na zakupy 

inwestycyjne – „instalacje przeciwpożarową w serwerowni (ul. Towarnickiego)”  

w kwocie 100.000,-zł, 

2) pkt 4 ppkt 1 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych – na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na 

dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2113R 
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Pastwiska - Puławy na odcinku od km 2+444,35 do km 2+531,31 wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 

budowlanymi" realizowana w ramach zadania finansowego pn. „Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska-Puławy, polegająca na wykonaniu 

nowego mostu wraz z dojazdami do miejscowości Pastwiska na rzece Wisłok 

w km 2+488" w kwocie 100.000,-zł. 

 

7. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 

1) pkt 3 ppkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe  

w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej w kwocie 24.176.193,-zł (wydatki finansowane ze:  

a) środków pochodzących z budżetu UE – 23.976.193,-zł, w tym: 

aa) wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 6.918.260,-zł,  

ab) dotacje celowe dla partnerów realizujących projekt w kwocie  

17.057.933,-zł,  

w tym dla: 

- jednostek sektora finansów publicznych – 16.359.800,-zł, 

- jednostek spoza sektora finansów publicznych – 698.133,-zł ), 

b) środków własnych Samorządu Województwa – 200.000,-zł), 

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

w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe  

w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej w kwocie 200.000,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych 

Samorządu Województwa – dotacje celowe dla partnerów realizujących 

projekt, w tym dla: 

- jednostek sektora finansów publicznych – 79.335,-zł, 

- jednostek spoza sektora finansów publicznych – 120.665,-zł). 

 



Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi

630 63095 -23 976 193

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na 
realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej
(§ 6207).

PZDW

Wraz ze zmianą planu 
wydatków w dziale 630, 
rozdziale 63095.
Zmiana dotyczy 
przedsięwzięcia ujętego w 
WPF.

-23 976 193 0

Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi

600 60014 100 000

Ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla 
Powiatu Sanockiego na dofinansowanie realizacji zadania 
pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska - 
Puławy na odcinku od km 2+444,35 do km 2+531,31 wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i 
urządzeniami budowlanymi" realizowana w ramach zadania 
finansowego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2113R 
Pastwiska-Puławy, polegająca na wykonaniu nowego mostu 
wraz z dojazdami do miejscowości Pastwiska na rzece 
Wisłok w km 2+488" (§ 6300).

DT

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. 

WYDATKI

DOCHODY

Suma

Ogółem plan 
wydatków

-23 976 193
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630 63095 -24 176 193 200 000

Zmiana planu wydatków majątkowych Podkarpackiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczonych 
na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej poprzez:
1) zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze:
a) środków pochodzących z budżetu UE (§ 6057 - 
6.918.260,-zł, § 6207 - 17.057.933,-zł - dotacje celowe dla 
partnerów realizujących projekt, w tym:
- jednostek sektora finansów publicznych - 16.359.800,-zł,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych - 698.133,-
zł),
b) środków własnych Samorządu Województwa - 200.000,-
zł (§ 6059),
2) zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków 
własnych Samorządu Województwa - § 6209 - dotacje 
celowe dla partnerów realizujących projekt, w tym:
- jednostek sektora finansów publicznych - 79.335,-zł,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych - 120.665,-
zł. 

PZDW

Wraz ze zmniejszeniem planu 
dochodów w dziale 630, 
rozdziale 63095.
Zmiana dotyczy 
przedsięwzięcia ujętego w 
WPF.

750 75018 -100 000

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu 
Marszałkowskiego przeznaczonych na zakupy inwestycyjne 
instalacja przeciwpożarowa w serwerowni 
(ul. Towarnickiego) (§ 6060).

OR

-24 276 193 300 000Suma

Ogółem plan 
wydatków

-23 976 193
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§ kwota § kwota

630 63095 6207 -23 976 193 0

-23 976 193

0 0

-23 976 193 0

Załącznik Nr 1 do Uchwały  Nr 418/9847/14 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

z dnia 10 listopada 2014 r. 

Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia

Razem

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe



§ kwota § kwota

600 60014 0 6300 100 000

6057 -6 918 260 6209 200 000

6059 -200 000 0

6207 -17 057 933 0

750 75018 6060 -100 000

-24 276 193 300 000

0 0

-24 276 193 300 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr 418/9847/14 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

z dnia 10 listopada 2014 r. 

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia

63095630

Razem

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe
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