Załącznik do uzasadnienia
do projektu uchwały Sejmiku
w sprawie zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2021 r.
DOCHODY
Dział

Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Źródło

Dochody z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu
terytorialnego na realizację zadania pn. "Rekompensata należna
97 600
przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w
ramach użyteczności publicznej PKA".

60001

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację
projektu własnego pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej 45 305 669 PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury
przystankowej" w ramach POiŚ 2014-2020.Dotyczy środków
podlegających przekazaniu do Partnerów projektu.

60002
600

Dochody z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu
terytorialnego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do
441 000
km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i
przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń
budowlanych w m. Przeworsk".

60013

750

Zwiększenia
/kwota w zł/

Jednostka realizująca

Urząd Marszałkowski/
Dep. DT

PZDW

-237 445

Dochody na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na wzmacnianiu
zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych"
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 20142020, w tym z tytułu:
1) środków pochodzących z budżetu UE - 201.829,-zł,
2) dotacji z BP - 35.616,-zł.

Urząd Marszałkowski/
Dep. GR

-1 307 406

Dochody na realizację projektu pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model
planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii
Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
w tym z tytułu:
1) środków pochodzących z budżetu UE - 1.232.752,-zł,
2) dotacji z BP - 74.654,-zł.

Urząd Marszałkowski/
Dep. RR

75095

DOCHODY
Dział

750

Rozdział

75095

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Dochody na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi
inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach
POWER 2014-2020, w tym z tytułu:
1) środków pochodzących z budżetu UE - 130.801,-zł,
2) dotacji celowej z BP - 8.877,-zł.

-139 678

75863
-6 435 669

758

75864

Jednostka realizująca

Urząd Marszałkowski/
Dep. DT

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację
projektu własnego "Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)" w
ramach RPO WP na lata 2014-2020.

-5 749 014

600

Źródło

193 175

Zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu
UE na realizację projektu własnego pn. "Podkarpacka Platforma
Wsparcia Biznesu" w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 poprzez:
1) przeniesienie dochodów - 193.175,-zł,
2) zmniejszenie dochodów wraz z przesunięciem na następny rok 6.242.494,-zł.

Urząd Marszałkowski/
Dep. RP

Dochody na realizację projektów własnych w ramach RPO WP na lata
2014-2020 z tytułu:
1) środków pochodzących z budżetu UE - 2.189.600,-zł, w tym na
projekt pn.:
a) "Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne 1.368.500,-zł,
b) "Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo
2 398 902 zawodowe - rok szkolny 2021/2022" - 821.100,-zł,
2) dotacji celowej z budżetu państwa - 209.302,-zł, w tym na projekt pn.:
a) "English4You" - 2,-zł,
b) "Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne 161.000,-zł,
c) "Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe
- rok szkolny 2021/2022" - 48.300,-zł.

Strona 2

DOCHODY
Dział

Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na
współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez
beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

-2 864 691
758

75864
Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie
wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

-18 000 000
600

853

900

Źródło

Jednostka realizująca

Urząd
Urząd Marszałkowski/
Marszałkowski/
Dep.
Dep. RP
DT

85395

Dochody na realizację projektu pn. "Standardy w zakresie
mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po
wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach
3 001 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020",
w tym z tytułu:
1) środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 2.529,-zł,
2) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 472,-zł.

ROPS

90020

Zmiana dochodów poprzez:
1) zmniejszenie planu dochodów z tytułu 10% wpływu z tytułu opłaty
100 produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej,
2) ustalenie planu dochodów z tytułu 10% wpływu z tytułu opłat na
publiczne kampanie edukacyjne.

Urząd Marszałkowski/
Dep. OR

Suma
Ogółem plan
dochodów

-100

-34 734 003

48 439 447

13 705 444

Strona 3

WYDATKI
Dział

Rozdział

010

01004

600
700
801
900
921
926

60095
63095
70005
70095
75412
80195
80101
90095
92105
92105
92195
92601
92695

150

150
801
852
853

15011

15011
80195
85295
85395

Zmniejszenia
/kwota w zł/

-242 000

Zwiększenia
/kwota w zł/

-3 160 601

Finansowanie wydatków

Zmiana planu wydatków majątkowych poprzez:
1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań:
- zakup używanych samochodów osobowo- dostawczych - 150.000,-zł,
242 000
środki własne
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor - 92.000,-zł,
2) ustalenie planu wydatków na realizację zadania pn. "zakup samochodów
osobowo-dostawczych" - 242.000,-zł.

271 895

-6 242 494

Przeznaczenie

Zwiększenie planu dotacji na pomoc finansową dla jst w ramach
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025

środki własne

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn.
"Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach Regionalnego
środki UE
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.
Zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. "Dotacja celowa na rzecz
beneficjentów osi priorytetowej VII-IX RPO WP na lata 2014-2020" poprzez:
- przeniesienia pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej 295.210,-zł,
dotacja celowa z budżetu
295 910 - przesunięcie środków na lata kolejne - 2.655.389,-zł,
państwa
- przesunięcie środków na projekty edukacyjne - 209.302,-zł.
Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Jednostka
realizująca

PBGiTR
w Rzeszowie

Urząd
Marszałkowski/
Dep. OW

Urząd
Marszałkowski/
Dep. GR

WUP
w Rzeszowie

Strona 4

WYDATKI
Dział

Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

Ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa
Małopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z organizacją
25 000
regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków-Jasło i
Nowy Sącz - Jasło (odcinek Jasło - granica województwa).
60001

Jednostka
realizująca

środki własne

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.
"Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu
44 000 zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021 r. do
środki własne
31.12.2025 r.".
Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Urząd
Marszałkowski/
Dep. DT

Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na na dotacje dla Patnerów
projektu związane z realizacją projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei
środki pochodzące z budżetu
45 305 669 Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz
UE
infrastruktury przystankowej" w ramach POiŚ 2014-2020 na dotacje dla
Patnerów projektu związane z realizacją projektu

60002

600

Finansowanie wydatków

Ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu
40 000 Sanockiego na realizację wakacyjnych połączeń kolejowych w relacji
Łupków - Sanok w ramach zadania pn. "Lokalny transport zbiorowy".

60004

-1 900 000

środki własne

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn.
"Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu
środki własne
na realizację inwestycji drogowych".
Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.
PZDW
w Rzeszowie

60013

-133 764

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn.
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i
wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia
wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na
środki własne
działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z
pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego
zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów".
Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Strona 5

WYDATKI
Dział

Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

Finansowanie wydatków

Jednostka
realizująca

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania
460 000 pn. "Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci środki własne
dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW".
Ustalenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul.
Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869
Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+020,65 do km
8 000 000
środki własne
5+013,55) wraz z odcinkami nawiązania, z przebudową, budową niezbędnej
infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.
Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do WPF.

60013

Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica
Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie
611 000
chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury
technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk".
Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do WPF.

600

Zwiększenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Miasta
79 740 Łańcut na zadanie pn. "Budowa kanalizacji burzowej w ciągu ulicy
Kwiatowej w Łańcucie".

60016

720

72095

1) dotacje otrzymane z
pomocy finansowej od jst441.000,-zł,
2) środki własne - 170.000,-zł

Zwiększenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu
Rzeszowskiego na zadanie „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 –
drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej
1 052 041 Nr 19 – etap I” w ramach zadania pn. „Dofinansowanie budowy łączników
środki własne
do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na
terenie Województwa Podkarpackiego".
Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

60014

-6 892 428

PZDW
w Rzeszowie

środki własne

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizacje projektu pn.
"Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)" w ramach RPO WP na środki UE - 5.749.014,-zł,
lata 2014-2020.
środki własne - 1.143.414,-zł
Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Urząd
Marszałkowski/
Dep. DT

Urząd
Marszałkowski/
Dep. DT

Urząd
Marszałkowski/
Dep. SI

Strona 6

WYDATKI
Dział

Rozdział

75075

Zmniejszenia
/kwota w zł/

-12 000

-263 828

750

Przeznaczenie

Finansowanie wydatków

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn.
"Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego
Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020.
Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

środki własne do przyszłej
refundacji

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn.
"Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i
wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1) dotacja celowa z budżetu
państwa - 35.616,-zł,
2) środki UE - 201.829,-zł,
3) środki własne - 26.383,-zł.

Jednostka
realizująca

Urząd
Marszałkowski/
Dep. GR

75095

-1 307 406

75095

801

Zwiększenia
/kwota w zł/

80146

-21 176 470

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn.
"Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez
1) środki UE - 1.232.752,-zł,
opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru
2) dotacja celowa z budżetu
Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
państwa - 74.654,-zł
Rozwój na lata 2014-2020.
Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn.
"Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do
perspektywy 2021-2027" w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego
Program Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1) dotacja celowa z budżetu
państwa - 18.000.000,-zł,
2) środki własne - 3.176.470,zł.

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.
"English4You" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
2
dotacja z budżetu państwa
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Urząd
Marszałkowski/
Dep. RR/
PBPP w RZeszowie

Urząd
Marszałkowski/
Dep. RP

Urząd
Marszałkowski/
Dep. EN
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WYDATKI
Dział

Rozdział

85111

Zmniejszenia
/kwota w zł/

-4 258 000

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

Zmniejszenie dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Nr 2 w Rzeszowie
na realizację zadania pn. "Modernizacja kliniki ortopedii w KSW nr 2 w
Rzeszowie".
Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Finansowanie wydatków

1) środki Rządowego
Funduszu Inwestycji
Lokalnych - 3.700.000,-zł,
2) środki własne - 558.000,-zł

851

852

853

85195

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla Partnerów
realizujących projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na środki UE (niewykorzystane w
850 478
2020 r.)
terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się
koronawirusa SARS-CoV-2" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

85217

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn.
372 103 "Przebudowa budynku biurowego przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie,
dostosowanie budynku do przepisów p.poż".

85395

854

ROPS
w Rzeszowie

1) dotacja celowa z budżetu
państwa - 161.000,-zł,
2) środki UE - 1.368.500,-zł,
3) środki własne - 80.500,-zł.

85416
Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.
"Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok
966 000 szkolny 2021/2022" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do WPF.

Urząd
Marszałkowski/
Dep. OZ

środki własne

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.
"Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
1) środki UE - 2.529,-zł,
2) dotacja celowa z budżetu
3 001 chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu
psychiatrycznym w ramach POWER na lata 2014-2020.
państwa - 472,-zł.
Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.
Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.
"Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok
1 610 000 szkolny 2021/2022" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do WPF.

Jednostka
realizująca

1) dotacja celowa z budżetu
państwa - 48.300,-zł,
2) środki UE - 821.100,-zł,
3) środki własne - 96.600,-zł.

Urząd
Marszałkowski/
Dep. EN

Strona 8

WYDATKI
Dział

Rozdział
90005

-9 000

90007

-5 000

90095

-5 000

90019
900
90020

90024

90026

921

Zmniejszenia
/kwota w zł/

92108

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wykonanie ekspertyz
dotyczących ochrony przed hałasem, ochrony powietrza oraz ekspertyz
dendrologicznych realizowanych w zależności od potrzeb związanych z
prowadzonymi kontrolami i postępowaniami administracyjnymi.

Finansowanie wydatków
środki własne
środki własne

Jednostka
realizująca
Urząd
Marszałkowski/
Dep. OS

środki własne

105 268

środki własne
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na:
- w dziale 90019, 90020, 90024 oraz 90026 na wynagrodzenia osobowe i
składniki od nich naliczane pracowników prowadzących sprawy związane z
196 146 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z
środki własne
gromadzeniem środków z opłat produktowych, z wprowadzeniem do obrotu
baterii i akumulatorów oraz pozostałe działania związane z gospodarką
1 340 odpadami w kwocie 481.754,-zł.,
środki własne
- w rozdziale 90020 kwota 10.000,-zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu
biurowego - laptopa (7.000,-zł) oraz niszczarki (3.000,-zł) dla pracowników
Oddziału księgowości i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska .
188 997
środki własne
Ustalenie planu dotacji podmiotowej dla Filharmonii Podkarpackiej im. A
Malawskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na:
1) zadanie pn. "Remont rur kanalizacyjnych oraz wykonanie odpowietrzenia
zbiornika rewizyjnego kanalizacji" - 15.000,-zł,
45 000
środki własne
2) zadanie pn. "Wymiana listwy bezpieczeństwa zapadni scenicznej" 10.000,-zł,
3) zadania pn. "Remont zadaszenia przed wejściem głównym do budynku
Filharmonii" - 20.000,-zł.

Urząd
Marszałkowski/
Dep. OR

Dep. DO/
instytucje kultury

Ustalenie planu dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i
programów dla Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie
143 500
środki własne
z przeznaczeniem na zadanie pn. "Naprawy, przeglądy i remonty
instrumentów".
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/kwota w zł/

92108

92109

921

92110

92116

-85 232

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

Finansowanie wydatków

Ustalenie planu dotacji celowej dla Filharmonii Podkarpackiej im. A.
13 000 Malawskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.
"Wymiana centrali telefonicznej".

środki własne

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Domu
54 700 Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności
bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych.

środki własne

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Domu
100 000 Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na współorganizację Festiwalu
Psalmów Dawidowych "Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych".

środki własne

Ustalenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dotację celową dla
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację wskazanych
65 000 zadań i programów - na zadanie pn. "Opracowanie "Programu wsparcia i
promocji kultury lasowiackiej przez Samorząd Województwa
Podkarpackiego na lata 2022-2027".

środki własne

Ustalenie planu dotacji celowej na realizacje wskazanych zadań i
programów - na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 dla
49 700
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na zadanie pn. "Zapomniane
Kulinaria Od NOWA - "Krupy i jagły".

środki własne

Jednostka
realizująca

Dep. DO/
instytucje kultury

Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Galerii Sztuki Współczesnej w
Przemyślu przeznaczonej na realizację wskazanych zadań i programów - na
środki własne
zadanie pn. "Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat Srebrny Czworokąt 2021".
Ustalenie planu dotacji celowej na realizacje wskazanych zadań i
programów - na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 dla
8 500
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na zadanie pn.
"Książka i Kuchnia".

środki własne
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Jednostka
realizująca

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dotację
podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
9 225
środki własne
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie
realizowanych zadań statutowych.

92116

Ustalenie planu dotacji celowej na realizacje wskazanych zadań i
programów - na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 dla:
1) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na zadanie pn. "Smaki
17 300
środki własne
dziedzictwa w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku" - 7.000,-zł,
2) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na zadanie pn. "Smaki Przeszłości 10.300,-zł.
Zwiększenie planu dotacji dla Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu z
przeznaczeniem na:
1) dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie
81 000 realizowanych zadań statutowych - 60.000,-zł,
środki własne
2) dotację celową na zadanie pn. "Zakup trzech unikatowych rękopisów
listów Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej z 1882 i 1883 roku" - 21.000,zł.

92118
921

Ustalenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Podkarpackiego w
50 000 Krośnie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych
zadań statutowych.
Ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej w
150 000 Kolbuszowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowoosobowego.

środki własne

środki własne

-50 000

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup usług w celu
współpracy regionalnej - przygotowanie dokumentu pn. "Program wsparcia i
środki własne
promocji kultury lasowiackiej przez Samorząd Województwa
Podkarpackiego na lata 2022-2027".

-80 000

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na współorganizację
Europejskich Dni Dziedzictwa.

92195

Dep. DO/
instytucje kultury

Urząd
Marszałkowski/
Dep. DO

środki własne
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WYDATKI
Dział

925

Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Ogółem plan
wydatków

Finansowanie wydatków

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.
"Realizacja zadań edukacyjno - promocyjnych w zakresie ochrony przyrody i
19 000
środki własne
ochrony krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego w
szczególności na obszarach chronionego krajobrazu".

92595

Suma

Przeznaczenie

-45 823 223

Jednostka
realizująca
Urząd
Marszałkowski/
Dep. OS

61 526 515

15 703 292

Strona 12

