
 

 

UCHWAŁA Nr 421 / 8792 / 18 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 18 kwietnia 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 418/8756/18 z dnia  
12 kwietnia  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 421/ 8792 /18 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. 
 
 
 

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 418/8657/18 z dnia  

12 kwietnia 2018 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie: 

 

1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2018 r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego w rozdziale 

92118 – Muzea z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez instytucje 

kultury dotyczące dochodów majątkowych o kwotę 124.439,-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 

2018 r. o kwotę 2.714.473,-zł, z tego: 

1) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego w rozdziale w rozdziale 75704 – 

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 2.464.473,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         2.464.473,-zł 

w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji    2.464.473,-zł 

b) wydatki majątkowe         - 

2) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80395 – Pozostała działalność  

o kwotę 150.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        150.000,-zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych    150.000,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane        - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     150.000,-zł 



 

 

b) wydatki majątkowe        - 

3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 – 

Pozostała działalność o kwotę 100.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        100.000,-zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych    100.000,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane        - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     100.000,-zł 

b) wydatki majątkowe        - 

 

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2018 r. o kwotę 2.838.912,-zł, z tego: 

1) wydatków bieżących o kwotę 262.439,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 2.576.473,-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 60078 – Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych o kwotę 12.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         - 

b) wydatki majątkowe           12.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                 12.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych         - 

2) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność 

o kwotę 12.439,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące           12.439,-zł 

wydatki na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych               12.439,-zł 

b) wydatki majątkowe                               -                             

3) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80395 – Pozostała działalność  

o kwotę 150.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                             150.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące                             150.000,-zł 

b) wydatki majątkowe         - 

4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2.464.473,-zł, z tego: 



 

 

a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.192.703,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące        - 

ab) wydatki majątkowe           1.192.703,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                 1.192.703,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych        - 

b) w rozdziale 85120 – Lecznictwo psychiatryczne o kwotę 300.000,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące        - 

bb) wydatki majątkowe           300.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                 300.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych        - 

c) w rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne o kwotę 971.770,-zł, w tym: 

ca) wydatki bieżące        - 

cb) wydatki majątkowe           971.770,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                 971.770,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych        - 

5) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe  

i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 

50.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         - 

b) wydatki majątkowe           50.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                 50.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych         - 

6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85420 – 

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 50.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         - 

b) wydatki majątkowe           50.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                 50.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych         - 

7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 100.000,-zł,  

z tego: 



 

 

a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 9.500,-zł, 

w tym: 

aa) wydatki bieżące       9.500,-zł 

 w tym dotacje na zadania bieżące                          9.500,-zł 

  ab) wydatki majątkowe           - 

b) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 15.000,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące       15.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące                          15.000,-zł  

bb) wydatki majątkowe            - 

c) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 75.500,-zł, w tym: 

ca) wydatki bieżące       75.500,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące                          75.500,-zł  

cb) wydatki majątkowe            - 

 

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

załącznik Nr 2 do niniejszych autopoprawek. 

 

7. Dotacje określone w: 

1) pkt 5 ppkt 3 stanowią dotacje podmiotowe przeznaczone na realizację zadania 

pn. „Organizacja VIII Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego” w kwocie 150.000,-zł, w tym dla: 

a) jednostki spoza sektora finansów publicznych - Podkarpackiej Szkoły Wyższej 

im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle w kwocie 3.000,-zł, 

b) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 147.000,-zł, w tym dla: 

ba) Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie w kwocie 70.000,-zł, 

bb) Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie  

w kwocie 60.000,-zł, 

bc) Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu  

w kwocie 5.000,-zł, 

bd) Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu  

w kwocie 4.000,-zł, 

be) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie  

w kwocie 5.000,-zł, 

bf) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku w kwocie 3.000,-zł, 

 



 

 

2) pkt 5 ppkt 7 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych 

– Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań   

i programów – organizację Obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości: WDK w stulecie Niepodległości w kwocie 9.500,-zł, 

3) pkt 5 ppkt 7 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych 

– Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na realizację wskazanych zadań   

i programów – organizację Obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości: Organizacja całosezonowej wystawy pt. Oryginalne karty pocztowe 

przedstawiające Legiony Polskie oraz wcześniejsze z okresu I Wojny Światowej 

pisane przez żołnierzy z Twierdzy Przemyśl z prywatnej kolekcji Jerzego Soleckiego 

w kwocie 15.000,-zł, 

4) pkt 5 ppkt 7 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych – Muzeów na realizację wskazanych zadań  i programów – organizację 

Obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w kwocie 75.500,-zł, 

w tym dla: 

a) Muzeum - Zamku w Łańcucie - Wystawa „Ze sztalugą w okopie" oraz katalog 

wystawy czasowej w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości -  

28.900,-zł, 

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - Wystawa o historii oddziałów podhalańskich 

(od Drużyn Podhalańskich do czasów współczesnych, nawiązując do 21 Brygady 

Strzelców Podhalańskich), Wystawa okolicznościowa w Oddziale Etnograficznym 

Rynek 6 „Droga do Niepodległości Oczami Chłopców" - 16.600,-zł, 

c) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Konferencja naukowa „Kraj-obraz 

niepodległości", Widowisko plenerowe „Przybyli ułani ..." - 17.000,-zł, 

d) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - Konferencja naukowa „Powrót 

Niepodległej" - 8.000,-zł,    

e) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - Koncert pieśni niepodległościowych, 

połączonych z recytacją wierszy patriotycznych Marii Konopnickiej - 5.000,-zł. 

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

zagranicznych określone  w pkt 5 ppkt 2 stanowią wydatki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem 

na realizację projektu pn. „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 w kwocie 

12.439,-zł. 

 



 

 

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

1) pkt 5 ppkt 1 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych  

- Gminy Przemyśl na pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadania 

pn.: „Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie 

osuwiska w m. Kuńkowce na odc. drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - 

Dubiecko - Bachórz - Domaradz w km 5+300 - 5+500 wraz z przełożeniem w jej 

pas gminnej sieci wodociągowej" w kwocie 12.000,-zł, 

2) pkt 5 ppkt 4 lit a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych  - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej 

w Rzeszowie w kwocie 1.192.703,-zł z przeznaczeniem na: 

a) realizację zadania pn. „Wymiana wyeksploatowanego sprzętu medycznego  

w Klinice Kardiochirurgii" w kwocie 892.703,-zł, 

b) realizację zadania pn. „Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia 

niepłodności w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  

w Rzeszowie – instalacja elektryczna i zestawy nadłóżkowe"  w kwocie 

300.000,-zł, 

3) pkt 5 ppkt 4 lit b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych -  Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego  

im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadania  

pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Focha w Przemyślu dla potrzeb 

Dziennego Oddziału Psychiatrycznego" w kwocie 300.000,-zł, 

4) pkt 5 ppkt 4 lit c stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych -  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu na 

realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku poszpitalnego do potrzeb 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu" w kwocie  

971.770,-zł, 

5) pkt 5 ppkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - 

Gminy Błażowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na budowę domu 

rodzinnego rodziny Kozdraś z miejscowości Kąkolówka w kwocie 50.000,-zł, 

6) pkt 5 ppkt 6 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - 

Powiatu Lubaczowskiego na pomoc finansową  z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. „Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni  

z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie"  

w kwocie 50.000,-zł. 



Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Źródło

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

921 92118 124 439
Dochody z tytułu zwrotu przez instytucje kultury 

niewykorzystanych dotacji otrzymanych w 2017r. (§ 6690).

Dep. DO/ 

instytucje 

kultury

Dochody związane z 

rozliczeniem podatku VAT 

przez:

1) Muzeum Kultury Ludowej w 

Kolbuszowej - 26.500,-zł,

2) Muzeum Podkarpackie w 

Krośnie - 91.130,-zł,

3) Muzeum Okręgowe w 

Rzeszowie - 6.809,-zł.

0 124 439

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

Ogółem plan 

dochodów
124 439



Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

600 60078 12 000 

Ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla 

Gminy Przemyśl z przeznaczeniem na zadanie pn.: 

"Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.: 

"Zabezpieczenie osuwiska w m. Kuńkowce na odc. drogi 

wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - 

Domaradz w km 5+300 - 5+500 wraz z przełożeniem w jej 

pas gminnej sieci wodociągowej" (§ 6300).

Urząd 

Marszałkowski

/Dep. DT 

Nowe zadanie.

Projekt uchwały Sejmiku w 

sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Przemyśl 

skierowany na sesję Sejmiku w 

m-cu kwietniu br.

750 75095 12 439 

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację 

projektu pn.: "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - 

Słowacja 2014 - 2020 (§ 4218, § 4219).

Urząd 

Marszałkowski

/Dep. PG

Zmiana dotyczy 

przedsięwzięcia ujętego w 

WPF.

Przywrócenie wydatków 

niewykonanych w 2017 r. z 

uwagi na wygenerowane w 

trakcie realizacji zadania 

oszczędności.

757 75704 -2 464 473 
Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na 

poręczenia dla szpitali (§ 8030).

Urząd 

Marszałkowski

/Dep. OZ 

Zaplanowane wydatki z tytułu 

poręczeń wynosiły w uchwale 

budżetowej na 2018 r. 

10.285.562,-zł. Po zmianie 

pozostaje kwota 6.859.316,-zł.

803 80395 -150 000 150 000

Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków  przeznaczonych 

na realizację zadania pn. "Organizacja Podkarpackich 

Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego" poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków na zakup usług (§ 4300),

2) ustalenie planu dotacji podmiotowych dla uczelni 

wyższych (§ 2500, § 2520),w tym dla:

a) Uniwersytetu Rzeszowskiego - 70.000,-zł,

b) Politechniki Rzeszowskiej - 60.000,-zł,

c) Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej 

w Jarosławiu - 5.000,-zł,

d) Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w 

Przemyślu - 4.000,-zł,

e) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie - 

5.000,-zł,

f) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku - 

3.000,-zł,

g) Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle -  3.000,-zł.

Urząd 

Marszałkowski/

KS

WYDATKI



Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

892 703 

Zwiększenie planu dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala 

Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 

na realizację zadania pn. "Wymiana wyeksploatowanego 

sprzętu medycznego w Klinice Kardiochirurgii" (§ 6220).

Zwiększenie planu dotacji z 

kwoty 911.892,-zł do kwoty 

1.804.595,-zł. W ramach 

przyznanej dotacji planuje się 

wymianę najbardziej zużytego i 

awaryjnego sprzętu w Klinice 

Kardiochirurgii.

300 000 

Ustalenie planu dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala 

Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 

na realizację zadania pn. "Utworzenie ośrodka 

referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu 

Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – instalacja 

elektryczna i zestawy nadłóżkowe" (§ 6220).

Nowe zadanie.

W ramach przyznanej dotacji 

planuje się wykonać 

modernizację sal chorych oraz 

zakupić zestawy nadłóżkowe.

85120 300 000 

Zwiększenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego 

Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. 

Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. 

Focha w Przemyślu dla potrzeb Dziennego Oddziału 

Psychiatrycznego" (§ 6220).

Zwiększenie planu dotacji z 

kwoty 500.000,-zł do kwoty 

800.000,-zł. W ramach zadania 

przyznanej dotacji planuje się 

wykonać m.in. docieplenie 

elewacji budynku, wymienić 

część stolarki okiennej i 

drzwiowej, płytę odbojową 

wokół budynku oraz remont 

schodów wejściowych. 

85141 971 770 

Ustalenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu na realizację zadania 

pn. "Dostosowanie budynku poszpitalnego do potrzeb 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu "  

(§ 6220).

Nowe zadanie.

W ramach przyznanej dotacji  

planuje się wykonać m.in. 

roboty budowlane, 

infrastrukturę serwerową i 

sieciową, zakupić wyposażenie 

biurowe.

852 85214 50 000 

Ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla 

Gminy Błażowa z przeznaczeniem na budowę domu 

rodzinnego rodziny Kozdraś z miejscowości Kąkolówka (§ 

6300).

Nowe zadanie.

Projekt uchwały Sejmiku w 

sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Błażowa 

skierowany na sesję Sejmiku w 

m-cu kwietniu br.

85111

Urząd 

Marszałkowski

/Dep. OZ 

851



Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

854 85420 50 000

Ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla 

Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. "Wykonanie przebudowy i nadbudowy 

istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w 

Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie" (§ 

6300).

Urząd 

Marszałkowski

/Dep. EN

Nowe zadanie.

Projekt uchwały Sejmiku w 

sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Lubaczowskiego skierowany 

na sesję Sejmiku w m-cu 

kwietniu br.

92109 9 500

Ustalenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu 

Kultury w Rzeszowie na organizację obchodów 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości. WDK w stulecie 

Niepodległości (§ 2800).

Przeniesienie planu wydatków 

z rozdz. 92195.

92114 15 000

Ustalenie planu dotacji celowej dla Arboretum i Zakładu 

Fizjografii w Bolestraszycach na realizację wskazanych 

zadań i programów - organizację Obchodów 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości: Organizacja 

całosezonowej wystawy pt. Oryginalne karty pocztowe 

przedstawiające Legiony Polskie oraz wcześniejsze z okresu 

I Wojny Światowej pisane przez żołnierzy z Twierdzy 

Przemyśl z prywatnej kolekcji Jerzego Soleckiego (§ 2800). 

Przeniesienie planu wydatków 

z rozdz. 92195.

92118
Przeniesienie planu wydatków 

z rozdz. 92195.
75 500

Ustalenie planu dotacji celowych dla Muzeów na realizację 

wskazanych zadań i programów - organizację Obchodów 

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (§ 2800), 

w tym dla:

1) Muzeum -Zamku w Łańcucie - Wystawa "Ze sztalugą w 

okopie" oraz katalog wystawy czasowej w 100-lecie 

odzyskania przez Polskę niepodległości - 28.900,-zł

2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - Wystawa o historii 

oddziałów podhalańskich (od Drużyn Podhalańskich do 

czasów współczesnych, nawiązując do 21 Brygady 

Strzelców Podhalańskich), Wystawa okolicznościowa w 

Oddziale Etnograficznym Rynek 6 "Droga do Niepodległości 

Oczami Chłopców" - 16.600,-zł,

3) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Konferencja 

naukowa "Kraj-obraz niepodległości", Widowisko plenerowe 

"Przybyli ułani ..." - 17.000,-zł,

4) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 

Konferencja naukowa "Powrót Niepodległej" - 8.000,-zł,                                                                                                                                

5) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - Koncert 

pieśni niepodległościowych, połączonych z recytacją wierszy 

patriotycznych Marii Konopnickiej - 5.000,-zł.

Dep. DO/ 

instytucje 

kultury

921



Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

921 92195 -100 000 

 Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na 

współpracę regionalną w dziedzinie kultury -  Środki 

przeznaczone na finansowanie organizacji Obchodów 100-

lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (§ 4300).

Urząd 

Marszałkowski

/Dep. DO 

Przeniesienie planu wydatków 

do rozdz.

1) 92109 - 9.500,-zł,

2) 92114 - 15.000,-zł,

3) 92118 - 75.500,-zł.

-2 714 473 2 838 912Suma

Ogółem plan 

wydatków
124 439



§ kwota § kwota

921 92118 0 6690 124 439

0 124 439

0 0

0 124 439

dochody bieżące

dochody majątkowe

Razem

w tym:

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

600 60078 0 6300 12 000

0 4218 10 574

0 4219 1 865

757 75704 8030 -2 464 473 0

4300 -150 000 2500 3 000

0 2520 147 000

85111 0 6220 1 192 703

85120 0 6220 300 000

85141 0 6220 971 770

852 85214 0 6300 50 000

854 85420 0 6300 50 000

92109 0 2800 9 500

92114 0 2800 15 000

92118 0 2800 75 500

92195 4300 -100 000 0

-2 714 473 2 838 912

-2 714 473 262 439

0 2 576 473

Razem

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

851

921

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

80395803

750 75095
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