
 

 

UCHWAŁA Nr 91 / 2200 / 19 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 24 października 2019r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawek 2 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 2 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 2,  
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 91/2200/19 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 24 października 2019r.   

 
 
 
 

AUTOPOPRAWKI 2 
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 budżetu Województwa Podkarpackiego na  

2019 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75863 – Regionalne 

Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 o kwotę 35.164.318,-zł (w tym dochody bieżące – 166.861,-zł, 

dochody majątkowe – 34.997.457,-zł). 

2. Zmiany planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa 

załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek. 

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.  

o kwotę 37.813.364,-zł, z tego: 

1) wydatków bieżących o kwotę 671.272,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 37.142.092,-zł. 

4. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 3 zmniejsza się plan wydatków,  

z tego: 

1) w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu 

geodezji i kartografii o kwotę 671.272,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                    671.272,-zł 

                   wydatki na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych       671.272,-zł 



 

 

b) wydatki majątkowe           - 

2) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność  

 o kwotę 34.959.133,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                         - 

b) wydatki majątkowe             34.959.133,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne          34.959.133,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych                    34.959.133,-zł 

3) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy 

marszałkowskie o kwotę 2.182.959,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                         - 

b) wydatki majątkowe               2.182.959,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne            2.182.959,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych                    2.182.959,-zł 

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

załącznik Nr 2 do niniejszych autopoprawek. 

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

zagranicznych określone w pkt 4 ppkt 1 stanowią wydatki Wojewódzkiego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie przeznaczone 

na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 w kwocie 671.272,-zł (wydatki finansowane ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 166.861,-zł, środków własnych 

Samorządu Województwa – 504.411,-zł). 

7. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 

1) pkt 4 ppkt 2 stanowią wydatki przeznaczone na realizację projektu  

pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 w kwocie 34.959.133,-zł, w tym realizowane przez: 

a) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

w Rzeszowie w kwocie 1.355.544,-zł (wydatki finansowane ze środków 



 

 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.152.212,-zł, środków 

własnych Samorządu Województwa – 203.332,-zł), 

b) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

w kwocie 33.603.589,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących 

z budżetu UE - 32.126.904,-zł, środków własnych Samorządu 

Województwa - 1.476.685,-zł), 

2) pkt 4 ppkt 3 stanowią wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację 

projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.182.959,-zł (wydatki 

finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 1.718.341,-zł, 

środków własnych Samorządu Województwa – 464.618,-zł). 

8. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2019 r.  

o kwotę 2.649.046,-zł. 

9.  Zmniejsza 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 na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa o kwotę 

2.649.046,- zł. 

10. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w pkt 9 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

-33 445 977

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na 

realizację projektu pn. "Podkarpacki System Informacji 

Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 (w tym dochody bieżące 166.861,-zł, dochody 

majątkowe -33.279.116,-zł).

Dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w wykazie 

przedsięwzięć do WPF.

Wraz ze zmniejszeniem 

planu wydatków w dziale 

710 w rozdziale 71012, w 

dziale 720 w rozdziale 

72095 .

Przeniesienie dochodów na 

2020 r.

-1 718 341

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na 

realizację projektu pn. "Podkarpacki System e-

Administracji Publicznej - 2 (PSeAP -2)" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dotyczy przedsięwzięcia 

ujętego w wykazie 

przedsięwzięć do WPF.

Wraz ze zmniejszeniem 

planu wydatków w dziale 

750 w rozdziale 75018.

Przeniesienie dochodów na 

2020 r.

-35 164 318 0

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek 2 do projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 

Suma

Ogółem plan 

dochodów

DOCHODY

-35 164 318

75863758

Urząd 

Marszałkowski/ 

Dep. RP
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

710 71012 -671 272

-1 355 544

-33 603 589

750 75018 -2 182 959

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację 

projektu pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 

2 (PSeAP - 2)" w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 (wydatki finansowane ze środków pochodzących z 

budżetu UE - 1.718.341,-zł, środków własnych Samorządu 

Województwa - 464.618,-zł).

Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w 

wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiany związane z aktualizacją limitów 

wydatków oraz wydłużeniem terminu 

realizacji projektu do dnia 30.06.2020 r.

Przeniesienie części wydatków na 2020 r.

-37 813 364 0

Na skutek zmian w planie dochodów i wydatków nastąpi:

1) zmniejszenie deficytu budżetu Województwa na 2019 r. o kwotę 2.649.046,-zł,

2) zmniejszenie przychodów 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 2.649.046,-zł.

WYDATKI

Ogółem plan 

wydatków
-37 813 364

Suma

72095720

WODGiK

Rzeszów

Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w 

wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiany związane m.in. z:

1) przeniesieniem części wydatków na 2020 

r. w związku z koniecznością 

zabezpieczenia środków na poszczególne 

etapy realizacji umowy w ramach realizacji 

zadania nr 1 "Budowa portalu regionalnego 

oraz dostawa i instalacja sprzętu i 

oprogramowania",

2) oszczędnościami powstałymi w trakcie 

realizacji projektu,

3) zmniejszeniem wydatków finansowanych 

ze środków własnych w związku z 

otrzymanym z budżetu państwa 

dofinansowaniem projektu.

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację 

projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 

(PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

realizowanych przez:

1) WODGiK Rzeszów: 2.026.816,-zł (wydatki finansowane ze 

środków pochodzących z budżetu UE - 1.319.073,-zł, środków 

własnych Samorządu Województwa - 707.743,-zł),

2) UMWP: 33.603.589,-zł (wydatki finansowane ze środków 

pochodzących z budżetu UE - 32.126.904,-zł, środków 

własnych Samorządu Województwa - 1.476.685,-zł). Urząd 

Marszałkowski/ 

Dep. SI
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§ kwota § kwota

2057 -166 861

6207 -23 759 020

6257 -11 238 437 0

-35 164 318 0

-166 861 0

-34 997 457 0

758 75863

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 2 do projektu 

Uchwały Sejmiku 

w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego 

na 2019 r.



§ kwota § kwota

4307 -166 861 0

4309 -504 411 0

6057 -9 520 096 0

6059 -1 680 017 0

6257 -23 759 020 0

6050 -93 607 0

6057 -1 718 341

6059 -371 011 0

-37 813 364 0

-671 272 0

-37 142 092 0

75018750

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Razem

71012710

72095720

Załącznik Nr 2  

do Autopoprawek 2 do projektu 

Uchwały Sejmiku 

w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego 

na 2019 r.

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia
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