
Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Źródło Jednostka realizująca

010 01004 -3 848 490
Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów 

Rolnych w Rzeszowie.
PBGiTR

-984
Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację 

inwestycji drogowej.

-2 000 000
Dochody z tytułu pomocy finansowej od jednostki samorządu 

terytorialnego na realizację inwestycji drogowej.

758 75801 217 811 Dochody z tytułu środków z rezerwy subwencji oświatowej.
Urząd Marszałkowski/

Dep. BF

-5 849 474 217 811

Załącznik do uzasadnienia 

do projektu uchwały Sejmiku 

w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

DOCHODY

Suma

Ogółem plan 

dochodów
-5 631 663

60013600
Urząd Marszałkowski/

Dep. DT



Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Finansowanie wydatków

50 000

Zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadania pn. 

"Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021 do 

31.12.2025 r."

Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do 

WPF.

środki z Funduszu Kolejowego 

niewykorzystane w latach ubiegłych

-2 100 000 2 100 000

Zmiana źródeł finansowania zadań, w tym:

1) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" - 1.050.000,-zł 

poprzez:

a) zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków Funduszu 

Kolejowego,

b) zwiększenie środków własnych Samorządu Województwa,

2) zadania pn. "Świadczenie usług publicznych w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie 

od 01.01.2021 do 31.12.2025 r." - 1.050.000,-zł poprzez:

a) zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych 

Samorządu Województwa,

b) zwiększenie środków Funduszu Kolejowego.

Dotyczy przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF.

1) środki własne Samorządu 

Województwa,

2) środki z Funduszu Kolejowego 

niewykorzystane w latach ubiegłych

60002 -3 609 240

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację 

zadania pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: 

budowa zaplecza technicznego" w ramach POIŚ na lata 2014-2020.

Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do 

WPF.

środki własne Samorządu 

Województwa

60013 -2 588 421

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację 

zadania pn. "Rozbudowa dr. woj. Nr 863 Kopki-Krzeszów-Tarnogród-

Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z dr. Powiatową 

Nr 1069R w km 3+656 w m. Krzeszów".

Wraz z wprowadzeniem zadania do wykazu przedsięwzięć do 

WPF.

PZDW

1) pomoc finansowa od Gminy 

Krzeszów - 2.000.000,-zł,

2) środki własne Samorządu 

Województwa - 588.421,-zł

Dep. DT

600

WYDATKI

60001
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Finansowanie wydatków

Dep. DT

600

WYDATKI

60001

60013 -984

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację 

zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 

Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na 

rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury 

technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław".

Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do 

WPF.

PZDW dotacja celowa z budżetu państwa

60014 -400 000 400 000

Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na pomoc 

finansową dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn. 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1954R Chorkówka - Bóbrka w km 

0+000 do 3+730".

środki własne Samorządu 

Województwa

60095 483 046

Ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansowa dla 

Województwa Małopolskiego na wykonanie wstępnego studium 

planistyczno-prognostycznego lub dokumentu równoważnego dla 

Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Gorlice-

Jasło, celem usprawnienia połączenia Kraków- Jasło wraz z 

rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. 

liniami".

środki własne Samorządu 

Województwa

700 70005 -5 000 5 000

Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków poprzez:

1) zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na 

zadanie pn. "Akty notarialne, opłaty za wypisy i wyrysy, wyceny i 

podziały nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny",

2) ustalenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na 

zadanie pn. "Akty notarialne związane z nabyciem nieruchomości".

Dep. RG
środki własne Samorządu 

Województwa

921 92118 33 936

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Marii 

Konopnickiej w Żarnowcu z przeznaczeniem na dofinansowanie 

działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych.

Dep. DO/

instytucje kultury

środki własne Samorządu 

Województwa

-8 703 645 3 071 982

Ogółem plan 

wydatków
-5 631 663

Suma

600

Dep. DT
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