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UZASADNIENIE 

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. 
 

Zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego dokonuje się w zakresie dochodów 

i wydatków budżetu. 

 

I. W zakresie dochodów – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę  

1.168.094,-zł, w tym z tytułu: 

1) wpływów z odsetek od lokat wolnych środków budżetowych o kwotę  

1.130.000,-zł, 

2) środków z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację 

zadań bieżących o kwotę 38.094,-zł (powiązane są ze zmianami w planie 

wydatków). 

Zwiększenie planu dochodów powiązane ze zmianami w planie wydatków. 

II. W zakresie wydatków – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę  

1.168.094,-zł i dotyczy: 

1) ustalenia planu wydatków na realizację projektu pn. „Ekologia z myślą  

o przyszłych pokoleniach” w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany 

Młodzieży zgodnie z Uchwałą Sejmiku z 25 kwietnia 2022r. – 38.094,-zł.  

Projekt realizowany przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich  

w Rzeszowie w okresie od 26.04.2022 r. do 07.07.2022 r. Uczestnikami projektu 

będzie grupa 20 osób w wieku 16-19 lat, z czego: 10 uczestników z Polski i 10 

uczestników z Litwy oraz po 2 opiekunów z każdego kraju. 

Celami projektu jest integracja młodzieży polskiej i litewskiej, poznanie tematyki 

ekologii, wzajemne poznanie języka oraz kultury. 

2) zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc społecznościom 

lokalnym i regionalnym Ukrainy – 225.000,-zł.  

Środki zostaną przeznaczone na pomoc rzeczową partnerskim regionom 

w Ukrainie obwodowi: Lwowskiemu, Iwano-Frankiwskiemu, Zakarpackiemu 

w formie organizacji letniego wypoczynku, na terenie Województwa 

Podkarpackiego, dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy oraz ich 

opiekunów.  

Projekt merytorycznej Uchwały Sejmiku został skierowany na sesję w miesiącu 

maju br. 
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3) dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 

województwa podkarpackiego – 905.000,-zł, w tym: 

a) ustalenia planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych –  

544.000,-zł, 

b) zwiększenia planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

– 361.000,-zł. 

Po zmianach łączna kwota dotacji celowych wyniesie 4.905.000,-zł. 

Projekt merytorycznej Uchwały Sejmiku został skierowany na sesję w miesiącu 

maju br. 

Wymienione wyżej zmiany w zakresie dochodów i wydatków nie powodują 

zmiany wyniku finansowego budżetu Województwa. 

 


