
 

UCHWAŁA Nr 398 / 8383 / 18 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 16 lutego 2018r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2018 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 z późn. zm.) i art. 233 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) oraz na 
podstawie Uchwały Nr XLVII/789/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 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 

2018 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 397/8380/18 z dnia  

13 lutego  2018 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 398 / 8383 / 18 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 16 lutego 2018r. 

 
 

AUTOPOPRAWKI  
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r. 
 

 

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r. 

wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 397/8380/18 z dnia  

13 lutego 2018 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie: 

 

1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2018 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 6.491.752,-zł, w tym: 

1) w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego z tytułu środków na inwestycje na drogach publicznych 

powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich  

i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 3.500.000,-zł,  

2) w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 

2.991.752,-zł, w tym z tytułu: 

a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów 

własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 2.990.424,-zł, 

b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na 2014-2020 o kwotę 1.328,-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 2018 r. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne 

wojewódzkie o kwotę 864.658,-zł, w tym: 

1) wydatki bieżące         - 

2) wydatki majątkowe            864.658,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                  864.658,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych         - 



 

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2018 r. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne 

wojewódzkie o kwotę 7.356.410,-zł, w tym: 

1) wydatki bieżące         - 

2) wydatki majątkowe            7.356.410,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                  7.356.410,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych        3.856.410,-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 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 

22+474: Zadanie nr 1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - 

Krościenko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowości Liskowate  

w km 21+932 - 22+072; Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - 

Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474. Zadanie nr 2 - Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok 

Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 22+155 - 22+285” w kwocie  

864.658,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu 

Województwa), 

2) pkt 4 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Rzeszowie w kwocie 7.356.410,-zł, w tym: 

a) wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 

22+474: Zadanie nr 1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - 

Krościenko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowości Liskowate  

w km 21+932 - 22+072; Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - 

Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474. Zadanie nr 2 - 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem 

przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 22+155 - 22+285”   

w kwocie 3.500.000-zł (wydatki finansowane ze środków rezerwy subwencji 

ogólnej ), 



b) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 3.856.410,-zł zostały 

określone w pkt 7. 

 

7. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w pkt 4 stanowią 

wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  

z przeznaczeniem 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 3.856.410,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących 

z budżetu UE - 2.990.424,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 1.328,-zł, 

środków własnych Samorządu Województwa - 864.658,-zł). 

 

 



Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Źródło
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

75802 3 500 000 
Dochody z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej 
budżetu  państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie 
inwestycji drogowych (§ 6180).

Dep. DT
Wraz ze zwiększeniem planu 
wydatków w dziale 600 
rozdziale 60013. 

1 328 

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).

2 990 424 

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020  (§ 6257).

0 6 491 752

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 2018 r. 

DOCHODY

Suma

Zmiana dotyczy 
przedsięwzięcia ujętego w 
WPF.
Wraz ze zwiększeniem planu 
wydatków w dziale 600 w 
rozdziale 60013 (dotyczy 
zadania pn. 
„Przebudowa/rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 835 
Lublin–Przeworsk–Grabownica 
Starzeńska (…) w 
miejscowości Gorliczyna").

Ogółem plan 
dochodów

6 491 752

758

75863
Urząd 

Marszałkowski/
DT



Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

-864 658 3 500 000 

Zmiana planu wydatków przeznaczonych na realizację 
zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 
Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 
22+474: Zadanie nr 1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 
890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok bez 
nazwy w miejscowości Liskowate w km 21+932 - 22+072; 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - 
Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474. 
Zadanie nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 
Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn 
w miejscowości Liskowate w km 22+155 - 22+285” (§ 6050).

Zmiany obejmują:
1) zmniejszenie planu 
wydatków finansowanych ze 
środków własnych  - 
przeniesienie na brakujące 
wydatki związane z realizacją 
inwestycji pn. „Przebudowa/ 
rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 835 Lublin–Przeworsk– 
Grabownica Starzeńska (…) 
w miejscowości Gorliczyna"
2) ustalenie planu wydatków 
finansowanych ze środków 
rezerwy subwencji ogólnej 
budżetu państwa celem 
zabezpieczenia brakujących 
środków m.in. na roboty 
budowlane, inspektora 
nadzoru, nadzór autorski, 
badania laboratoryjne.

3 856 410 

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem 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 (wydatki finansowane ze środków pochodzących z 
budżetu UE - 2.990.424,-zł, dotacji celowej z budżetu 
państwa - 1.328,-zł, środków własnych Samorządu 
Województwa - 864.658,-zł).

Zmiana dotyczy 
przedsięwzięcia ujętego w 
WPF.
Wraz ze zwiększeniem planu 
dochodów w dziale 758 w 
rozdziale 75863. Zwiększenie 
planu wydatków celem 
zabezpieczenia środków na  
roboty budowlane obiektu 
mostowego na rzece San w m. 
Ubieszyn i zapewnienie 
nadzoru inżyniera kontraktu 
nad robotami związanymi z 
ww. mostem.

-864 658 7 356 410

WYDATKI

Urząd 
Marszałkowski/

DT
60013600

Suma
Ogółem plan 

wydatków
6 491 752



§ kwota § kwota

75802 0 6180 3 500 000

0 6257 2 990 424

0 6259 1 328

0 6 491 752

0 0

0 6 491 752

dochody bieżące

dochody majątkowe

Razem

w tym:

758

75863

Załącznik Nr 1 

do Autopoprawek do projektu 

Uchwały Sejmiku 

w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego 

na 2018 r.

Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia



§ kwota § kwota

6050 -864 658 6050 3 838 263

0 6057 2 990 424

0 6059 527 723

-864 658 7 356 410

0 0

-864 658 7 356 410

Razem

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

600 60013

Załącznik Nr 2 

do Autopoprawek do projektu 

Uchwały Sejmiku 

w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego 

na 2018 r.

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia
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