
Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Źródło

Jednostka 

realizująca
Uwagi

146 577

Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 

6510) - na realizację nowej inwestycji melioracyjnej pn. 

"Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych 

położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 

na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie".

Wraz ze zwiększeniem planu 

wydatków w dziale 010 w rozdziale 

01078.

-163 150

Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 

6510) - zmniejszenie środków wprowadzonych do budżetu na 

podstawie promesy na realizację inwestycji melioracyjnych.

Wraz ze zmniejszeniem planu 

wydatków w dziale 010 w rozdziale 

01078.Zmiana dotyczy 

przedsięwzięcia ujętego w WPF

710 71078 -146 577

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez samorząd województwa (§ 2210) - dochody 

związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania i usuwania 

skutków klęsk żywiołowych na tzw. "wodach pozostałych".

Wraz ze zmniejszeniem planu 

wydatków w dziale 710 w rozdziale 

71078.

720 72095 -11 279 778

Zwrot podatku VAT z tytułu realizacji  projektu pn. "Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo 

Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej na lata 2007-2013 (§ 0970).

Dep. SI

758 75833 7 562 565 Część regionalna subwencji ogólnej (§ 2920). Decyzja Ministra Finansów.

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 2015 r. 

DOCHODY

01078010

PZMiUW
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801 80102 90 000

Dotacja celowa z budżetu państwa na  realizacje inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 

6530).

ZSS

Rymanów 

Zdrój

Wraz ze zmiana planu wydatków w 

dziale 801 w rozdziale 80102.

-11 589 505 7 799 142Suma

Ogółem plan 

dochodów
-3 790 363
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi

Zmiany w planie wydatków Podkarpackiego Zarządu Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie poprzez:

I. Przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 01008 

(§ 6050) polegające na:

1) zmniejszeniu planu wydatków  o kwotę 673.041,-zł, 

w tym przeznaczonych na realizację:

-121 060
a) zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji i terenu pod 

inwestycje - teren województwa podkarpackiego",

-202 131

b) zadania pn. "Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki 

Ropa na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu 

kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości 

Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta 

Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie",

-74 880

c) zadania pn. "San I Etap I - rozbudowa i przeciwfiltracyjne 

zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215 - 9+417 na 

długości 7,202 km na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. 

podkarpackie" w ramach PROW na lata 2007-2013,

-274 970

d) zadania pn. "Wisła  - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki 

Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna 

Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i 

świętokrzyskiego" w ramach RPO WP na lata 2014-2020,

WYDATKI

Zmiany dotyczą przedsięwzięć 

ujętych w WPF.

01008

010 PZMiUW
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi

WYDATKI

010 PZMiUW

2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 631.166,-zł, 

z przeznaczeniem na realizację:

247 922

a) zadania pn. "Optymalna metoda zarządzania ryzykiem 

powodziowym potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości 

Święcany w km 1+300-2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. 

Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie"

32 000

b) zadania pn. "Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - 

budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533-28+639 

na terenie miasta Mielca i gminy Przecław",

94 143

c) zadania pn. "Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki 

w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na 

terenie gm. Żyraków woj. podkarpackie - etap II",

42 131

d) zadania pn. "Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki 

Ropa na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu 

kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości 

Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta 

Wola, gm. Skołyszyn, woj podkarpackie" w ramach RPO WP na 

lata 2014-2020,

214 970

d) zadania pn. "Wisła  - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki 

Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna 

Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i 

świętokrzyskiego" w ramach RPO WP na lata 2014-2020,

3) ustalenie planu wydatków  w kwocie 41.875,-zł 

z przeznaczeniem na realizację:

41 875

zadania pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów 

zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 

50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. 

podkarpackie" w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Nowe zadanie.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć 

ujętych w WPF.

010

PZMiUW

01008
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi

WYDATKI

010 PZMiUW

II. Przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 01078 

(§ 6050) polegające na:

1) zmniejszeniu planu wydatków  o kwotę 2.369.586,-zł, 

w tym przeznaczonych na realizację:

-34 000

a) zadania pn. "Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - 

budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533-28+639 

na terenie Mielca i gminy Przecław",

-129 150
b) zadania pn."Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje 

- teren województwa podkarpackiego",

-800 000

c) zadania pn. "Husówka - regulacja, kształtowanie przekroju 

podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Husówka w km 3+647-

4+066 na długości 0,419 km , na terenie miejscowości Husów, 

gmina Markowa, woj. podkarpackie",

-725 527

d) zadania pn. "Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki 

w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na 

terenie gm. Żyraków woj. podkarpackie - etap II

-4 823

e) zadania pn. "San II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne 

zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390 na 

długości 4,952 km na terenie gminy Zaleszany" w ramach PROW 

na lata 2007-2013,

-676 086

f) zadania pn. "Wisła  - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki 

Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna 

Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i 

świętokrzyskiego" w ramach RPO WP na lata 2014-2020,

2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.366.301,-zł, 

z przeznaczeniem na realizację:

410 215

a) zadania pn. "Optymalna metoda zarządzania ryzykiem 

powodziowym potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości 

Święcany w km 1+300-2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. 

Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie"

280 000
b) zadania pn."Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje 

- teren województwa podkarpackiego",

676 086

c) zadania pn. "Wisła  - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki 

Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna 

Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i 

świętokrzyskiego",

Wraz ze zmniejszeniem planu 

dochodów w dziale 010 w rozdziale 

01078 - zmniejszenie środków 

wprowadzonych do budżetu na 

podstawie promesy.

Zmiana dotyczy przedsięwzięć 

ujętych w WPF.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć 

ujętych w WPF

PZMiUW

01078010
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi

WYDATKI

010 PZMiUW

3) ustalenie planu wydatków  w kwocie 986.712,-zł 

z przeznaczeniem na realizację:

146 577

Wraz ze zwiększeniem planu 

dochodów w dziale 010 w rozdziale 

01078.

840 135

600 60014 35 000

Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową 

dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie remontu obiektu 

mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2305R Smolik - Zatwarnica 

w km 11+107 w m. Sękowiec (§ 6300).

630 63095 -422 213

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczenych na pomoc 

finansową dla Powiatu Niżańskiego na wykonanie inwestycji 

budowy alternatywnego odcinka trasy rowerowej łączącego 

województwa świętokrzyskie z województwem lubelskim poprzez 

północną część województwa podkarpackiego (§ 6300).

710 71078 -146 577

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań 

w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych 

na tzw. "wodach pozostałych" (§ 4270).

PZMiUW

Wraz ze zmniejszeniem planu 

dochodów w dziale 710 w rozdziale 

71078.

-40 000

-90 000 90 000

Wraz ze zwiększeniem planu 

dochodów w dziale 801 w rozdziale 

80102.

851 85119 -3 200 000
Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup akcji 

Uzdrowiska Rymanów SA (§ 6010).

Urząd 

Marszałkowski/

NW

Dostosowanie do Uchwały Sejmiku 

Nr XIII/232/15 z dnia 28 wrzesnia br.

zadania pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów 

zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 

50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. 

podkarpackie" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych (§ 6050) poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. "Przebudowa boisk 

sportowych oraz urządzenie placu zabaw przy szkole" wraz ze 

zmianą nazwy zadania na "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i 

budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w 

Rymanowie Zdroju" -  oszczędności na zadaniu - 40.000,-zł,

2) zmiana źródeł finansowania ww. zadania polegająca na:

a) zmniejszeniu planu wydatków finansowanych ze środków 

własnych Samorządu Województwa - 90.000,-zł,

b) ustaleniu planu wydatków finansowanych z dotacji celowej z 

budżetu państwa - 90.000,-zł.

ZSS

Rymanów Zdrój
80102801

Urząd 

Marszałkowski/

Dep. DT

010 01078 PZMiUW
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi

WYDATKI

010 PZMiUW

921 92120 -20 000 20 000

Przeniesienia w planie dotacji celowych przeznaczonych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 

województwa podkarpackiego, w tym:

1) zmniejszenie planu dotacji celowej dla jednostki sektora 

finansów publicznych (§ 2730),

2) zwiększenie planu dotacji celowej dla jednostki spoza sektora 

finansów publicznych (§ 2720).

Urząd 

Marszałkowski/

Dep. DO

-6 961 417 3 171 054

Ogółem plan 

wydatków
-3 790 363

Suma
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