
 
 

UCHWAŁA Nr 369 / 7779 / 17 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 22 listopada 2017r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2017 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 2017 r. poz. 2096) i art. 233 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) oraz na 
podstawie Uchwały Nr XXX/538/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 
grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 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 

2017 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 364/7714/17 z dnia  

14 listopada  2017 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. 



Załącznik 
do Uchwały Nr 369/7779/17 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 
z dnia 22 listopada 2017r. 

 
 

AUTOPOPRAWKI  
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r. 
 

 

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r. 

wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 364/7714/17 z dnia 14 listopada 

2017 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie: 

 

1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2017 r. o kwotę 3.799.959,-zł, z tego: 

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

wojewódzkie z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia na lata 2014-2020 o kwotę 2.125.000,-zł, 

2) w dziale 758 - Różne rozliczenia w rozdziale 75863 – Regionalne Programy 

Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 

współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

o kwotę 1.674.959,-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 2017 r. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne 

wojewódzkie o kwotę 1.674.959,-zł, w tym: 

1) wydatki bieżące        - 

2) wydatki majątkowe                1.674.959,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                      1.674.959,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych            1.674.959,-zł 

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.  

o kwotę 5.211.959,-zł, w tym: 

1) wydatków bieżących o kwotę 536.075,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 4.674.959,-zł. 



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

z tego: 

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01006 – Zarządy melioracji  

i urządzeń wodnych o kwotę 536.075,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        536.075, -zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych    536.075,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane       536.075,-zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          - 

b) wydatki majątkowe                - 

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

wojewódzkie o kwotę 4.174.959,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         - 

b) wydatki majątkowe                4.174.959,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                      4.174.959,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych             4.174.959,-zł 

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

działalność o kwotę 500.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                 - 

b) wydatki majątkowe                           500.000,-zł 

w tym zakup i objęcie akcji i udziałów                         500.000,-zł 

 

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

załącznik Nr 2 do niniejszych autopoprawek. 

 

7. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 

1) pkt 3 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk - Grabownica Starzeńska na 

odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika 

drogi wojewódzkiej z węzłem "Przeworsk" w miejscowości Gorliczyna" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 w kwocie 1.674.959,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych 

Samorządu Województwa), 



2) pkt 5 ppkt 2 w kwocie 4.174.959,-zł stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację inwestycji 

drogowych, w tym: 

a) zadania pn. „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 

Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej" w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Wschodnia na 2014-2020 w kwocie 2.500.000,-zł (wydatki 

finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE-  2.125.000,-zł, 

środków własnych Samorządu Województwa -  375.000,-zł), 

b) zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-

Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem 

"Przeworsk" w miejscowości Gorliczyna" w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 

1.674.959,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa). 

8. Wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów określone w pkt 5 ppkt 3 

stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie na objęcie przez Województwo Podkarpackie udziałów w Spółce 

Podkarpackie Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Rzeszowie w kwocie 500.000,-zł. 

9. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2017 r. o kwotę 

263.884,- zł. 

10. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Województwa Podkarpackiego z tytułu 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 263.884,-zł. 

11. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w pkt 10 w § 950 – Wolne 

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

 



Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Źródło

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

600 60013 2 125 000

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-

2020 (§ 6257).

PZMiUW

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

Wraz ze zwiększeniem planu 

wydatków w dziale 600 w rozdziale 

60013.

758 75863 1 674 959

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 

współfinansowanie projektów własnych realizowanych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (§ 6259).

Urząd 

Marszałkowski/ 

NW

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

Wraz ze zwiększeniem planu 

wydatków w dziale 600 w rozdziale 

60013.

0 3 799 959

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 2017 r. 

DOCHODY

Suma

Ogółem plan 

dochodów
3 799 959



Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

010 01006 536 075
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na  wypłatę 

odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (§ 4010).
PZMiUW

2 500 000

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. "Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od 

węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej" w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2014-

2020 ( wydatki finansowane ze środków pochodzących z 

budżetu UE - § 6057: 2.125.000,-zł, środków własnych 

Samorządu Województwa - § 6059: 375.000,-zł).

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

Wraz ze zwiększeniem planu 

dochodów w dziale 600 w rozdziale 

60013.

-1 674 959 1 674 959

Zmiana planu wydatków przeznaczonych na realizację 

zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

835 Lublin-Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku 

od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa 

do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem "Przeworsk" w 

miejscowości Gorliczyna" w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 (§ 6059) poprzez:

1) zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków 

własnych,

2) zwiększeniu wydatków finansowanych z dotacji celowej z 

budżetu państwa.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w WPF.

Wraz ze zwiększeniem planu 

dochodów w dziale 758 w rozdziale 

75863.

Wprowadzenie środków z budżetu 

państwa jako źródła finansowania 

zadania.

750 75095 500 000

Ustalenie planu wydatków na objęcie przez Województwo 

Podkarpackie udziałów w Spółce Podkarpackie Centrum 

Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Rzeszowie (§ 6010).

Urząd 

Marszałkowski/ 

NW

Zgodnie z projektem Uchwały 

Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody 

na utworzenie Spółki pod firmą: 

Podkarpackie Centrum Innowacji 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością.

-1 674 959 5 211 034

WYDATKI

Suma

Ogółem plan 

wydatków
3 536 075

Wnioskowane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują:

1) zmniejszenie deficytu budżetu Województwa na 2017 r. o kwotę 263.884,-zł,

2)  zmniejszenie przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa z tytułu wolnych środków o kwotę 263.884,-zł.

60013600 PZDW



§ kwota § kwota

600 60013 0 6257 2 125 000

758 75863 0 6259 1 674 959

0 3 799 959

0 0

0 3 799 959dochody majątkowe

dochody bieżące

Razem

w tym:

Załącznik Nr 1 do Uchwały 369/7779/17 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

z dnia 22 listopada 2017r.

Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW

Dział Rozdział
zwiększeniazmniejszenia



§ kwota § kwota

010 01006 0 4010 536 075

6059 -1 674 959 6057 2 125 000

0 6059 2 049 959

750 75095 0 6010 500 000

-1 674 959 5 211 034

0 536 075

-1 674 959 4 674 959

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Razem

60013600

Załącznik Nr 2 do Uchwały 369/7779/17 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

z dnia 22 listopada 2017r. 

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia
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