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UCHWAŁA Nr 168 / 3465 / 16 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 22 kwietnia 2016 r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2016 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 2016 r. poz. 486 j.t.) 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 XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 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 
2016 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 165/3427/16 z dnia   
 13 kwietnia  2016 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 168 / 3465 /16 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

z dnia 22 kwietnia 2016 r. 
 
 

AUTOPOPRAWKI  
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r. 
 

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r. 

wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 165/3427/16 z dnia  

13 kwietnia 2016 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie: 

 

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2016 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75863 - Regionalne 

Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę  

104.499,-zł. 

 

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

załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek. 

 

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2016 r. o kwotę 1.817.637,-zł, z tego: 

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne 

wojewódzkie o kwotę 1.800.297,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        1.800.297,-zł 

wydatki jednostek budżetowych     1.800.297,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        1.800.297,-zł 

b) wydatki majątkowe         - 

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80147 – Biblioteki 

pedagogiczne o kwotę 17.340,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        17.340,-zł 

wydatki jednostek budżetowych      17.340,-zł 
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z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  7.500,-zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         9.840,-zł 

b) wydatki majątkowe          - 

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.  

o kwotę 1.922.136,-zł, z tego: 

1) wydatków bieżących o kwotę 121.839,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 1.800.297,-zł. 

5. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 4 zwiększa się plan wydatków,  

z tego: 

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne 

wojewódzkie o kwotę 1.800.297,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         99.243,-zł 

w tym wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych   99.243,-zł 

b) wydatki majątkowe                1.701.054,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     1.701.054,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     1.701.054,-zł 

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne 

o kwotę 121.839,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         121.839,-zł 

w tym wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych    121.839,-zł 

b) wydatki majątkowe                 - 

 

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

załącznik Nr 2 do niniejszych autopoprawek. 

 

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

zagranicznych określone  w: 

1) pkt 5 ppkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Rzeszowie przeznaczone na zwrot do Ministerstwa Rozwoju odsetek od dotacji 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub  

w nadmiernej wysokości  przeznaczonej na realizację zadania pn. „Rozbudowa 
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drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 

Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr - 

9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71"  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2007-2013 w kwocie 99.243,-zł, 

2) pkt 5 ppkt 2 stanowią wydatki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  

w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu własnego  

pn. „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne" w ramach Działania 2.1 

Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 

121.839,-zł. 

8. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w pkt 5 ppkt 1 stanowią 

wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone 

na zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości  przeznaczonej na realizację zadania pn. 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni  

z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami 

krajowymi Nr - 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71"  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2007-2013 w kwocie 1.701.054,-zł, w tym do: 

1) Ministerstwa Finansów w kwocie 1.359.192,-zł, 

2) Ministerstwa Rozwoju w kwocie 341.862,-zł  

9. § 4 projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian 

w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r. otrzymuje brzmienie: 

„Wydatki ujęte w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r. w dziale 851 – 

Ochrona zdrowia w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii w kwocie 80.000,-zł 

oraz w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 18.585,-zł 

włącza się do grupy wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu jednostki samorządu wynikającymi z odrębnych ustaw. Wydatki 

finansowane będą z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż 

alkoholu, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. 

 



Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Źródło
Jednostka 
realizująca

Uwagi

758 75863 0 104 499

Dochody z tytułu środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu 
własnego pn. "Podkarpackie e-biblioteki 
pedagogiczne" w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 (§ 2057).

PBW Rzeszów
Wraz ze zmianą planu 
wydatków w dziale 801 w 
rozdziale 80147.

0 104 499

Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi

600 60013 -1 800 297 1 800 297

Zmiana planu wydatków jednostki w związku z 
nałożoną korektą finansową poprzez:
1) zmniejszenie planu  wydatków przeznaczonych 
na zimowe utrzymanie dróg (§ 4300),
2) ustalenie planu wydatków na zwrot do 
Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju 
środków otrzymanych na realizację zadania pn. 
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej 
węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19  
Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z 
istniejącymi drogami krajowymi Nr - 9 Radom - 
Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią 
kolejową L-71"  w ramach RPO WP na lata 2007-
2013 wraz z odsetkami (§ 4569 - 99.243,-zł, § 
6667 - 1.359.192,-zł, § 6669 - 341.862,-zł).

PZDW

Wraz ze zmniejszeniem limitu 
wydatków na przedsięwzięcie 
ujęte w WPF pn. "zimowe 
utrzymanie dróg".

-17 340 121 839

Wraz ze zwiększeniem 
planu dochodów w dziale 
758 w rozdziale 75863.
Nowe przedsięwzięcie 
planowane do ujęcia w 
WPF realizowane w latach 
2016-2018.

PBW Rzeszów

Ponadto dokonuje się zmiany zapisów § 4 projektu uchwały Sejmiku Województwa polegającej na sprostowaniu omyłki  dotyczącej opisu 
finansowania wydatków ze środków pochodzących z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu ujętych w dziale 851 w 
rozdziałach 85153 i 85154.

Ustalenie planu wydatków na realizację projektu 
pn. "Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne" w 
ramach Działania 2.1 Podniesienie efektywności i 
i dostępności e-usług Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 (§ 4010 - 7.500,-zł, § 4309 - 9.840,-
zł, § 4307 - 104.499,-zł), w tym poprzez:
1) przeniesienia w planie wydatków jednostki na 
kwotę 17.340,-zł,
2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 
104.499,-zł.
Projekt zakłada utworzenie spójnej platformy 
zintegrowanych ze sobą e-usług dostępnych dla 
czytelników niezależnie od miejsca z którego 
łączą się oraz urządzenia z którego korzystają na 
terenie województwa podkarpackiego. 

121 839-17 34080147801

Ogółem plan 
wydatków

104 499

Suma

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 2016 r. 

WYDATKI

DOCHODY

Suma
Ogółem plan 
dochodów

104 499

Projekt uchwały został opracowany na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu zaakceptowanego przez 
Członka Zarządu nadzorującego realizację zadań budżetowych oraz na podstawie decyzji Zarządu Województwa.
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§ kwota § kwota

758 75863 0 2057 104 499

0 104 499

0 104 499

0 0

Razem

w tym:

dochody bieżące

dochody majątkowe

Załącznik Nr 1 do Uchwały 168 / 3465 / 16 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

z dnia 22 kwietnia 2016r. 

Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia



§ kwota § kwota

4300 -1 800 297 4569 99 243

0 6667 1 359 192

0 6669 341 862

4010 -7 500 4010 7 500

4300 -9 840 4307 104 499

0 4309 9 840

-1 817 637 1 922 136

-1 817 637 221 082

0 1 701 054

600 60013

Załącznik Nr 2 do Uchwały 168 / 3465 / 16 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

z dnia 22 kwietna  2016 r. 

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia

80147801

Razem

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe
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