
 

 

UCHWAŁA Nr 88 / 2179 / 19 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 21 października 2019r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego  

na 2019 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 2019 r. poz. 512 t.j.) i art. 233 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.) oraz 
na podstawie Uchwały Nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 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 
2019 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 85/2162/19 z dnia   
17 października 2019 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 88/2179/19 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 21 października 2019r.   

 
 
 
 

AUTOPOPRAWKI  
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 
 

 

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2019 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 85/2162/19 z dnia  

17 października 2019 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie: 

 
1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2019 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na realizację projektu  

pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa 

edukacyjno – zawodowego (makroregion IV)” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020  o kwotę 57.960,-zł, w tym z tytułu:  

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 48.849,-zł, 

2) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 9.111,-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 2019 r. o kwotę 67.460,-zł, z tego: 

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami o kwotę 9.500,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                         9.500,-zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych                      9.500,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane        - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 9.500,-zł 

b) wydatki majątkowe            - 



 

 

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 – Dokształcanie  

i doskonalenie nauczycieli o kwotę 57.960,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                     57.960,-zł 

 wydatki na programy finansowane z udziałem  

 środków UE i źródeł zagranicznych         57.960,-zł 

b) wydatki majątkowe           - 

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.  

o kwotę 59.500,-zł, z tego: 

1) wydatków bieżących o kwotę 50.000,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 9.500,-zł. 

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

z tego: 

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami o kwotę 9.500,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                          - 

b) wydatki majątkowe           9.500,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                 9.500,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych              - 

2) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 – 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 50.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                 50.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące               50.000,-zł 

b) wydatki majątkowe                                                                          - 

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

załącznik Nr 2 do niniejszych autopoprawek. 

7. Dotacje określone w pkt 5 ppkt 2 stanowią dotację podmiotową dla jednostki 

sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie  

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie 

realizowanych zadań statutowych w kwocie 50.000,-zł. 

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

zagranicznych określone w pkt 3 ppkt 2 stanowią wydatki Podkarpackiego 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu  

pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa 



 

 

edukacyjno – zawodowego (makroregion IV)” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 o kwotę 57.960,-zł (wydatki 

finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 48.849,-zł, 

dotacji celowej z budżetu państwa – 9.111,-zł). 

9. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w pkt 5 

ppkt 1 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na odpłatne ustanowienie 

służebności drogi koniecznej na potrzeby Obwodu Lecznictwa Kolejowego  

w Rzeszowie w kwocie 9.500,-zł. 

10. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2019 r. o kwotę 

50.000,-zł. 

11.  Ustala się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych w kwocie 

568.500,- zł. 

12.  Zwiększa się przychody 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 618.500,- zł, w tym na: 

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa o kwotę 50.000,- 

zł, 

2) udzielenie pożyczek długoterminowych o kwotę 568.500,- zł. 

13.  Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa pkt 11 w § 991 – Udzielone 

pożyczki i kredyty. 

14.  Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w pkt 12 ppkt 1 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

801 80146 -57 960

Dochody na realizację projektu pn.: "Rozwijanie 

kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa 

edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)" w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020, w tym z tytułu:

1) środków pochodzących z budżetu UE  - 48.849,-zł (§ 

2057),

2) dotacji celowej z budżetu państwa - 9.111,-zł (§ 2059).

PCEN Rzeszów

Wraz ze zmniejszeniem 

planu wydatków w dziale 

801 w rozdziale 980146

Przeniesienie dochodów na 

2020 r.

-57 960 0

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 2019 r. 

Suma

Ogółem plan 

dochodów

DOCHODY

-57 960
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

700 70005 -9 500 9 500

Zmiany w planie wydatków związanych z utrzymaniem 

mienia będącego w zasobie Województwa poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na 

podatek od nieruchomości (§ 4480),

2) ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na 

odpłatne ustanowienie służebności drogi koniecznej na 

potrzeby Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie (§ 

6060).

Urząd 

Marszałkowski/ 

Dep. RG

Zmiany związane z koniecznością nabycia 

służebności gruntowej przechodu i 

przejazdu na nieruchomości położonej w 

Rzeszowie będącej w nieodpłatnym 

użytkowaniu OKL w Rzeszowie. 

801 80146 -57 960

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na 

realizację projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kadry 

dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

(wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu 

UE  - 48.849,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 

9.111,-zł).

PCEN Rzeszów

Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w 

dziale 801 w rozdziale 80146.

Wraz w wprowadzeniem przedsięwzięcia 

do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF. 

Zmiany spowodowane wydłużeniem 

realizacji projektu i przeniesieniem części 

wydatków na 2020 r. 

921 92109 50 000

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego 

Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na 

dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie 

realizowanych zadań statutowych (§ 2480).

Urząd 

Marszałkowski/ 

Dep. DO

Zwiększenie związane z organizacją 

dodatkowego koncertu w Jerozolimie w 

ramach Festiwalu Psalmów Dawidowych 

"Honorując Sprawiedliwych".

-67 460 59 500

Ponadto nastąpi:

1) zwiększenie deficytu budżetu Województwa na 2019 r o kwotę 50.000,-zł,

2) ustalenie rozchodów budżetu z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych w kwocie 568.500,- zł.

3) zwiększenie przychodów budżetu 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 618.500,- zł, w tym na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa o kwotę 50.000,- zł,

b) udzielenie pożyczek długoterminowych o kwotę 568.500,- zł.

WYDATKI

Ogółem plan 

wydatków
-7 960

Suma
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§ kwota § kwota

2057 -48 849 0

2059 -9 111 0

-57 960 0

-57 960 0

0 0

80146801

dochody majątkowe

dochody bieżące

Razem

w tym:

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 2019 r.



§ kwota § kwota

700 70005 4480 -9 500 6060 9 500

4017 -2 455 0

4019 -457 0

4117 -384 0

4119 -72 0

4127 -60 0

4129 -11 0

4217 -3 104 0

4219 -579 0

4307 -42 477 0

4309 -7 923 0

4367 -331 0

4369 -62 0

4417 -38 0

4419 -7 0

921 92109 0 2480 50 000

-67 460 59 500

-67 460 50 000

0 9 500

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Razem

80146801

Załącznik Nr 2  

do Autopoprawek do projektu 

Uchwały Sejmiku 

w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego 

na 2019r.

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia
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