UCHWAŁA Nr 431 / 8992 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 maja 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
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 430/8989/18 z dnia
15 maja 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 431/ 8992/18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
z dnia 21 maja 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 430/8989/18 z dnia
15 maja 2018 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie:
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.
o kwotę 980.860,-zł, z tego:
1) wydatków bieżących o kwotę 730.860,-zł,
2) wydatków majątkowych o kwotę 250.000,-zł.
2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w pkt. 1 zmniejsza się plan wydatków:
1) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność
o kwotę 250.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

250.000,-zł
250.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

2) 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 730.860,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące
w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
b) wydatki majątkowe

730.860,-zł
730.860,-zł
-

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.
o kwotę 980.860,-zł, z tego:
1) wydatków bieżących o kwotę 917.060,-zł,
2) wydatków majątkowych o kwotę 63.800,-zł.

4. W ramach zwiększenia, o którym mowa w pkt. 3 zwiększa się plan wydatków,
z tego:
1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych o kwotę 13.800,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

13.800,-zł
13.800,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka
gruntami i nieruchomościami o kwotę 50.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

50.000,-zł
50.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

3) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75075 – Promocja jednostek
samorządu terytorialnego o kwotę 100.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych

100.000,-zł
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) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 –
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 817.060,-zł, z tego:
a) wydatki bieżące
w tym dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe

817.060,-zł
817.060,-zł
-

5. Zmiany planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa
załącznik do niniejszych autopoprawek.

6. Dotacje określone w pkt 4 ppkt 4 stanowią dotacje celowe przeznaczone na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru

zabytków

położonych

na

obszarze

Województwa

Podkarpackiego

w kwocie 817.060,-zł, w tym dla:
1) jednostek sektora finansów publicznych – 361.560,-zł,
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 455.500,-zł.
7. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:
1) pkt 2 ppkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych na realizację zadania pn. „Wsparcie Polaków zamieszkałych na
Ukrainie w zakresie dostępu do polskiej kultury i dziedzictwa narodowego
poprzez tworzenie miejsc do prowadzenia aktywności kulturalnej, społecznej
i edukacyjnej" w kwocie 250.000,-zł,
2) pkt 4 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 13.800,-zł,
3) pkt 4 ppkt 2 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych Gminy Sośno, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko - Pomorskie na pomoc
finansową z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób
poszkodowanych w wyniku nawałnicy
w kwocie 50.000,-zł.

poprzez zakup lokalu mieszkalnego

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.
WYDATKI
Zmniejszenia Zwiększenia
Dział Rozdział
/kwota w zł/ /kwota w zł/

600

700

Jednostka
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

60078

Zwiększenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla
Gminy Przemyśl z przeznaczeniem na zadanie pn.:
"Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.:
13 800 "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).

70005

Ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla
Projekt uchwały Sejmiku w
Gminy Sośno, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko Urząd
sprawie udzielenia pomocy
50 000 Pomorskie z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb
Marszałkowski finansowej dla Gminy Sośno
lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy
/Dep. OR
skierowany na sesję Sejmiku w
poprzez zakup lokalu mieszkalnego (§ 6300).
m-cu maju br.

Projekt uchwały Sejmiku
zmieniającej uchwałę w
Urząd
sprawie udzielenia pomocy
Marszałkowski
finansowej dla Gminy
/Dep. DT
Przemyśl skierowany na sesję
Sejmiku w m-cu maju br.

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty
organizacji konferencji i spotkań, imprez, prezentacji
100 000
krajowych i zagranicznych oraz wykonanie upominków
regionalnych i grawertonów (§ 4300).

75075

750

757

Przeznaczenie

75095

-250 000

75704

-730 860

Urząd
Marszałkowski
Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dotacje
Brak ofert w ogłoszonym
/KZ
celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na
konkursie na dofinansowanie
realizację zadania pn. "Wsparcie Polaków zamieszkałych na
w 2018 r. zadań publicznych w
Ukrainie w zakresie dostępu do polskiej kultury i dziedzictwa
zakresie pomocy Polonii i
narodowego poprzez tworzenie miejsc do prowadzenia
Polakom za granicą.
aktywności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej" (§ 6230).

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na
poręczenia dla szpitali (§ 8030).

Urząd
Uwolnione środki w
Marszałkowski następstwie spłat kredytów
/Dep. OZ
przez szpitale.

WYDATKI
Dział Rozdział

921

Zmniejszenia Zwiększenia
/kwota w zł/ /kwota w zł/

Jednostka
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

Zwiększenie planu dotacji celowych przeznaczonych na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
Dostosowanie planu wydatków
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych
do kwoty wynikającej z
Urząd
na obszarze Województwa Podkarpackiego, w tym dla:
projektu Uchwały Sejmiku w
817 060
Marszałkowski/
- jednostek sektora finansów publicznych - 361.560,-zł (§
sprawie udzielenia dotacji
Dep. DO
2730),
celowych skierowanego na
- jednostek spoza sektora finansów publicznych - 455.500,sesję Sejmiku w m-cu maju.
zł (§ 2720).

92120

Suma
Ogółem plan
wydatków

Przeznaczenie

-980 860

980 860
0

Załącznik
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

600
700

757

60078
70005
75075
75095
75704

921

92120

750

zmniejszenia
§

6230
8030

zwiększenia

kwota

§
6300
6300
4300

kwota

0
0
0
-250 000
-730 860
0

2720

13 800
50 000
100 000
0
0
455 500

0

2730

361 560

Razem
w tym:
wydatki bieżące

-980 860

980 860

-730 860

917 060

wydatki majątkowe

-250 000

63 800

