
UCHWAŁA Nr 474 / 10 055 / 18 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 18 września 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 470/10001/18 z dnia  

13 września  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 474 / 10 055 / 18 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 
z dnia  18 września 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 470/10001/18 z dnia  

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

 

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 

2018 r.  w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie 

przewozy kolejowe z tytułu kar za opóźnienie w dostawie pojazdów szynowych  

o kwotę 288.000,-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. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 – Wyłączenie  

z produkcji gruntów rolnych o kwotę 49.300,-zł, w tym: 

1) wydatki bieżące                             49.300,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące                           49.300,-zł 

2) wydatki majątkowe            - 

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.  

o kwotę 337.300,-zł, z tego: 

1) wydatków bieżących o kwotę 138.000,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 199.300,-zł. 

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 – Wyłączenie  

z produkcji gruntów rolnych o kwotę 49.300,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                       - 

b) wydatki majątkowe          49.300,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                49.300,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  



środków UE   i źródeł zagranicznych              - 

2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych o kwotę 150.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                      - 

b) wydatki majątkowe          150.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                150.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych              - 

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

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

138.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                          138.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące                           138.000,-zł 

b) wydatki majątkowe           - 

 

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

załącznik Nr 2 do niniejszych autopoprawek. 

 

7. Dotacje określone w: 

1) pkt 3 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych  - gmin 

z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych  

w kwocie 49.300,-zł (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.  

o ochronie gruntów rolnych i leśnych), 

2) pkt 5 ppkt 3 stanowią dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora 

finansów publicznych - Gminy Cieszanów na zadania z zakresu pomocy 

społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych mieszkańcom 

poszkodowanym w związku z występowaniem na terenie powiatu lubaczowskiego 

Afrykańskiego Pomoru Świń w kwocie 138.000,-zł. 

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

1) pkt 5 ppkt 1  stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 

- gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych w kwocie 49.300,-zł (wydatki związane ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 3 lutego 

1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych), 

2) pkt 5 ppkt 2 stanowią dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora 

finansów publicznych - Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zadania pn.: 



„Przebudowa drogi powiatowej nr 2296R Ustjanowa – Daszówka - Czarna  

w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna" w kwocie 150.000,-zł. 



§ kwota § kwota

600 60001 0 0950 288 000

0 288 000

0 288 000

0 0

Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW

Dział Rozdział

zwiększeniazmniejszenia

Załącznik Nr 1 

do Autopoprawek do projektu 

Uchwały Sejmiku 

w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego 

na 2018 r

dochody majątkowe

dochody bieżące

Razem

w tym:



§ kwota § kwota

010 01042 2310 -49 300 6610 49 300

600 60078 0 6300 150 000

852 8514 0 2710 138 000

-49 300 337 300

-49 300 138 000

0 199 300

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

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Razem



Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Źródło

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

600 60001 288 000
Dochody z tytułu kar za opóźnienie w dostawie pojazdów szynowych 

(§ 0950).

Urząd 

Marszałkowski/

DT

Środki wpłynęły w I półroczu 

2018 r.

0 288 000

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. 

Suma

Ogółem plan 

dochodów

DOCHODY

288 000
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

010 01042 -49 300 49 300

Przeniesienia w planie dotacji celowych poprzez :

1) zmniejszenie planu dotacji na modernizację dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych (§ 2310),

2) zwiększenie planu dotacji na budowę i modernizację dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych (§ 6610).

Urząd 

Marszałkowski/ 

RG

600 60078 150 000

Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową 

dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zadania pn.: 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2296R Ustjanowa-Daszówka-

Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna" (§ 6300).

Urząd 

Marszałkowski/

DT

Zgodnie z projektem Uchwały Sejmiku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Bieszczadzkiego skierowanego na Sesję Sejmiku 

w miesiącu wrześniu br.

852 85214 138 000

Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową 

dla Gminy Cieszanów na zadania z zakresu pomocy społecznej z 

przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych mieszkańcom 

poszkodowanym w związku z występowaniem na terenie powiatu 

lubaczowskiego Afrykańskiego Pomoru Świń (§ 2710).

Urząd 

Marszałkowski/

OZ

Zgodnie z projektem Uchwały Sejmiku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Cieszanów skierowanego na Sesję Sejmiku w 

miesiącu wrześniu br. 

-49 300 337 300

Rzeszów, dnia 17.09.2018 r.

WYDATKI

Ogółem plan 

wydatków
288 000

Suma
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