
UCHWAŁA NR XLIV/864/10  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001

r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm./, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 

nr 157 poz. 1240/ oraz Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co 

następuje:

§ 1.  1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. w dziale 758

– Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.576.016,- zł. 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 3.114.728,- zł, 

w tym: 

3. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 2 zwiększa się plan dochodów: 

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 2.785.000,- zł, 

z tego: 

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 8.192.775,- zł, 

z tego: 

§ 2.  1. Dotacje określone w: 

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

4. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 

1 ust. 5 pkt 2 lit. a stanowią wydatki na realizację zadania pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych 

kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim” w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013 w kwocie 

2.100.000,- zł.  

§ 3. Z uwzględnieniem postanowień § 1 w planie wydatków bieżących ujętych w dziale 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących zmian: 

§ 4.  1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2010 r. o kwotę 3.869.063,- zł. 

2. Określa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.  

3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 2 w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty.  

4. Określa się przychody w kwocie 5.869.063,- zł 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, w tym na: 

5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 4 w § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń 

krajowych. 

§ 5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

1) bieżących o kwotę 376.150,-zł,

2) majątkowych o kwotę 2.738.578,-zł.

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 

z tytułu środków pochodzących z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na 

zadania objęte pomocą techniczną realizowane w ramach PROW o kwotę 248.056,- zł (dochody bieżące), 

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji 

przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 2.886,- zł, 

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek 

bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 126,- zł, 

3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe z tytułu dotacji

otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.100.000,- zł (dochody majątkowe),

4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie z tytułu środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację

projektu INTERREG IIIB CADSES Projekt BETTER o kwotę 100.000,- zł (dochody bieżące), 

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.015,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek 

dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 7,- zł, 

b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 19.008,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 17.432,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 1.554,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 22,- zł, 

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 2,- zł, 

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 579,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 95,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 410,- zł, 

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 353,- zł, 

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 3.837,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 9,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 10,- zł, 

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 230,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 86,- zł, 

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 402,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 54,- zł. 

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów 

majątkowych o kwotę 638.578,- zł (dochody majątkowe), w tym: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 22.000,- zł,

b) w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 579.978,- zł,

c) w rozdziale 92118 - Muzea o kwotę 36.600,- zł.

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 5.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 5.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

3) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 1.000.000,- zł w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.000.000,- zł

b) wydatki majątkowe -

4) w dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 100.000,- zł, w tym:

a) wydatki bieżące 100.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 100.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.410.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 1.410.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.410.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 70.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące 70.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 70.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 2.886,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2.886,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2.886,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 126,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 126,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 126,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.300.000,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 2.100.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 2.100.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.100.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 2.100.000,- zł,

b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) bb) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł z tego na: 

programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 5.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 419.015,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 300.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 300.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 7,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 7,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 7,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

c) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 119.008,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 119.008,- zł, w tym: 

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,- zł,

-   wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 19.008,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2.442.677,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.776.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 1.776.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.776.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 666.677,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 666.677,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 666.677,- zł,

bb) wydatki majątkowe -

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 1.084,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 1.084,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł, w tym: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 353,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 353,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 353,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 3.856,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 3.856,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 316,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 316,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 456,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 456,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 108.426,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska o kwotę 105.787,- zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące 105.787,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 105.787,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105.787,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 

2.639,- zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące 2.639,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 2.639,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.639,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

bb) wydatki majątkowe -

10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.908.578,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 82.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 8.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 8.000,- zł,

ab) wydatki majątkowe 74.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 74.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 589.978,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 10.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 10.000,- zł,

bb) wydatki majątkowe 579.978,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 579.978,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

c) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 18.300,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 18.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 18.300,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

d) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 1.018.300,- zł, w tym:

da) wydatki bieżące 518.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 518.300,- zł,

db) wydatki majątkowe 500.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,- zł, z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

e) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 1.200.000,- zł, w tym:

ea) wydatki bieżące 1.200.000,- zł w tym dotacje na zadania bieżące 1.200.000,- zł

eb) wydatki majątkowe -

1) § 1 ust. 4 pkt 6 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 70.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. b stanowią dotacje celowe na zadania i cele publiczne z zakresu wychowania w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi, zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 

666.677,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. 

Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 8.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 10.000,- zł, 

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 18.300,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią: 

a) dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 

w kwocie 18.300,- zł, 

b) pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 500.000,- zł.

7) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. e stanowi dotację celową na zadania i cele z zakresu ochrony i konserwacji zabytków 

w kwocie 1.200.000,- zł. 

1) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. a, b, pkt 4 lit. b, c, pkt 6 lit. a, b, pkt 7 lit. a, b, pkt 8 lit. b stanowią zwrot do Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację działań w ramach PO KL, 

2) § 1 ust. 5 pkt 8 lit. a stanowią zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację Działania 2.2

ZPORR w kwocie 316,- zł. 

1) § 1 ust. 4 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Specjalistycznego Zespołu 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu 

Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Patomorfologii wraz z prosekturą” w kwocie 1.410.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 2 lit. b stanowią dotację celową dla Miasta Rzeszów na realizację powierzonego zadania pn. 

„Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie 

realizacji odcinka pozamiejskiego” w kwocie 200.000,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa 

przeszklenia klatki schodowej w części północno-zachodniej budynku głównego wraz z podjazdem dla 

karetek” w kwocie 816.000,- zł, 

b) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup dwóch ambulansów sanitarnych w kwocie 

600.000,- zł, 

c) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup czterech respiratorów 

w kwocie 360.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie, z przeznaczeniem na: 

-   przebudowę tarasu budynku „Małej Sceny” w kwocie 70.000,- zł,

-   zakup nowych pralek w kwocie 4.000,- zł,

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku 

Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie” w kwocie 579.978,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Muzeum 

Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. „Skansen archeologiczny: „Karpacka Troja” w Trzcinicy 

atrakcją turystyczną regionu” w kwocie 500.000,- zł. 

a) w rozdziale 92106 - Teatry dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej na remont tarasu wraz 

z zadaszeniem, schodów i balustrad oraz elewacji budynku „Małej Sceny” w kwocie 130.000,- zł przeznacza się 

na remont elewacji budynku „Małej Sceny”, 

b) w rozdziale 92116 – Biblioteki dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rzeszowie na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu oraz remont Sali Wykładowej w budynku 

przy ul. Sokoła13 w kwocie 50.000,- zł przeznacza się na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu 

oraz remont Sali Czytelni w budynku przy ul. Sokoła 13. 

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 3.869.063,- zł,

b) udzielenie pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.
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UCHWAŁA NR XLIV/864/10  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001

r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm./, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 

nr 157 poz. 1240/ oraz Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co 

następuje:

§ 1.  1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. w dziale 758

– Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.576.016,- zł. 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 3.114.728,- zł, 

w tym: 

3. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 2 zwiększa się plan dochodów: 

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 2.785.000,- zł, 

z tego: 

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 8.192.775,- zł, 

z tego: 

§ 2.  1. Dotacje określone w: 

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

4. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 

1 ust. 5 pkt 2 lit. a stanowią wydatki na realizację zadania pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych 

kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim” w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013 w kwocie 

2.100.000,- zł.  

§ 3. Z uwzględnieniem postanowień § 1 w planie wydatków bieżących ujętych w dziale 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących zmian: 

§ 4.  1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2010 r. o kwotę 3.869.063,- zł. 

2. Określa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.  

3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 2 w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty.  

4. Określa się przychody w kwocie 5.869.063,- zł 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, w tym na: 

5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 4 w § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń 

krajowych. 

§ 5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

1) bieżących o kwotę 376.150,-zł,

2) majątkowych o kwotę 2.738.578,-zł.

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 

z tytułu środków pochodzących z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na 

zadania objęte pomocą techniczną realizowane w ramach PROW o kwotę 248.056,- zł (dochody bieżące), 

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji 

przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 2.886,- zł, 

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek 

bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 126,- zł, 

3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe z tytułu dotacji

otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.100.000,- zł (dochody majątkowe),

4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie z tytułu środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację

projektu INTERREG IIIB CADSES Projekt BETTER o kwotę 100.000,- zł (dochody bieżące), 

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.015,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek 

dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 7,- zł, 

b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 19.008,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 17.432,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 1.554,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 22,- zł, 

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 2,- zł, 

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 579,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 95,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 410,- zł, 

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 353,- zł, 

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 3.837,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 9,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 10,- zł, 

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 230,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 86,- zł, 

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 402,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 54,- zł. 

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów 

majątkowych o kwotę 638.578,- zł (dochody majątkowe), w tym: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 22.000,- zł,

b) w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 579.978,- zł,

c) w rozdziale 92118 - Muzea o kwotę 36.600,- zł.

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 5.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 5.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

3) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 1.000.000,- zł w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.000.000,- zł

b) wydatki majątkowe -

4) w dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 100.000,- zł, w tym:

a) wydatki bieżące 100.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 100.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.410.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 1.410.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.410.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 70.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące 70.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 70.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 2.886,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2.886,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2.886,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 126,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 126,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 126,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.300.000,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 2.100.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 2.100.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.100.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 2.100.000,- zł,

b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) bb) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł z tego na: 

programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 5.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 419.015,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 300.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 300.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 7,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 7,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 7,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

c) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 119.008,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 119.008,- zł, w tym: 

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,- zł,

-   wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 19.008,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2.442.677,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.776.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 1.776.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.776.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 666.677,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 666.677,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 666.677,- zł,

bb) wydatki majątkowe -

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 1.084,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 1.084,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł, w tym: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 353,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 353,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 353,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 3.856,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 3.856,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 316,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 316,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 456,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 456,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 108.426,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska o kwotę 105.787,- zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące 105.787,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 105.787,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105.787,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 

2.639,- zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące 2.639,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 2.639,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.639,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

bb) wydatki majątkowe -

10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.908.578,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 82.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 8.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 8.000,- zł,

ab) wydatki majątkowe 74.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 74.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 589.978,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 10.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 10.000,- zł,

bb) wydatki majątkowe 579.978,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 579.978,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

c) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 18.300,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 18.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 18.300,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

d) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 1.018.300,- zł, w tym:

da) wydatki bieżące 518.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 518.300,- zł,

db) wydatki majątkowe 500.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,- zł, z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

e) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 1.200.000,- zł, w tym:

ea) wydatki bieżące 1.200.000,- zł w tym dotacje na zadania bieżące 1.200.000,- zł

eb) wydatki majątkowe -

1) § 1 ust. 4 pkt 6 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 70.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. b stanowią dotacje celowe na zadania i cele publiczne z zakresu wychowania w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi, zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 

666.677,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. 

Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 8.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 10.000,- zł, 

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 18.300,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią: 

a) dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 

w kwocie 18.300,- zł, 

b) pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 500.000,- zł.

7) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. e stanowi dotację celową na zadania i cele z zakresu ochrony i konserwacji zabytków 

w kwocie 1.200.000,- zł. 

1) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. a, b, pkt 4 lit. b, c, pkt 6 lit. a, b, pkt 7 lit. a, b, pkt 8 lit. b stanowią zwrot do Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację działań w ramach PO KL, 

2) § 1 ust. 5 pkt 8 lit. a stanowią zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację Działania 2.2

ZPORR w kwocie 316,- zł. 

1) § 1 ust. 4 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Specjalistycznego Zespołu 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu 

Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Patomorfologii wraz z prosekturą” w kwocie 1.410.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 2 lit. b stanowią dotację celową dla Miasta Rzeszów na realizację powierzonego zadania pn. 

„Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie 

realizacji odcinka pozamiejskiego” w kwocie 200.000,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa 

przeszklenia klatki schodowej w części północno-zachodniej budynku głównego wraz z podjazdem dla 

karetek” w kwocie 816.000,- zł, 

b) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup dwóch ambulansów sanitarnych w kwocie 

600.000,- zł, 

c) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup czterech respiratorów 

w kwocie 360.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie, z przeznaczeniem na: 

-   przebudowę tarasu budynku „Małej Sceny” w kwocie 70.000,- zł,

-   zakup nowych pralek w kwocie 4.000,- zł,

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku 

Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie” w kwocie 579.978,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Muzeum 

Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. „Skansen archeologiczny: „Karpacka Troja” w Trzcinicy 

atrakcją turystyczną regionu” w kwocie 500.000,- zł. 

a) w rozdziale 92106 - Teatry dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej na remont tarasu wraz 

z zadaszeniem, schodów i balustrad oraz elewacji budynku „Małej Sceny” w kwocie 130.000,- zł przeznacza się 

na remont elewacji budynku „Małej Sceny”, 

b) w rozdziale 92116 – Biblioteki dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rzeszowie na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu oraz remont Sali Wykładowej w budynku 

przy ul. Sokoła13 w kwocie 50.000,- zł przeznacza się na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu 

oraz remont Sali Czytelni w budynku przy ul. Sokoła 13. 

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 3.869.063,- zł,

b) udzielenie pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.
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UCHWAŁA NR XLIV/864/10  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001

r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm./, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 

nr 157 poz. 1240/ oraz Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co 

następuje:

§ 1.  1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. w dziale 758

– Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.576.016,- zł. 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 3.114.728,- zł, 

w tym: 

3. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 2 zwiększa się plan dochodów: 

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 2.785.000,- zł, 

z tego: 

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 8.192.775,- zł, 

z tego: 

§ 2.  1. Dotacje określone w: 

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

4. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 

1 ust. 5 pkt 2 lit. a stanowią wydatki na realizację zadania pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych 

kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim” w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013 w kwocie 

2.100.000,- zł.  

§ 3. Z uwzględnieniem postanowień § 1 w planie wydatków bieżących ujętych w dziale 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących zmian: 

§ 4.  1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2010 r. o kwotę 3.869.063,- zł. 

2. Określa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.  

3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 2 w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty.  

4. Określa się przychody w kwocie 5.869.063,- zł 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, w tym na: 

5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 4 w § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń 

krajowych. 

§ 5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

1) bieżących o kwotę 376.150,-zł,

2) majątkowych o kwotę 2.738.578,-zł.

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 

z tytułu środków pochodzących z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na 

zadania objęte pomocą techniczną realizowane w ramach PROW o kwotę 248.056,- zł (dochody bieżące), 

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji 

przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 2.886,- zł, 

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek 

bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 126,- zł, 

3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe z tytułu dotacji

otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.100.000,- zł (dochody majątkowe),

4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie z tytułu środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację

projektu INTERREG IIIB CADSES Projekt BETTER o kwotę 100.000,- zł (dochody bieżące), 

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.015,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek 

dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 7,- zł, 

b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 19.008,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 17.432,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 1.554,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 22,- zł, 

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 2,- zł, 

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 579,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 95,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 410,- zł, 

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 353,- zł, 

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 3.837,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 9,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 10,- zł, 

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 230,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 86,- zł, 

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 402,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 54,- zł. 

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów 

majątkowych o kwotę 638.578,- zł (dochody majątkowe), w tym: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 22.000,- zł,

b) w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 579.978,- zł,

c) w rozdziale 92118 - Muzea o kwotę 36.600,- zł.

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 5.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 5.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

3) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 1.000.000,- zł w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.000.000,- zł

b) wydatki majątkowe -

4) w dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 100.000,- zł, w tym:

a) wydatki bieżące 100.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 100.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.410.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 1.410.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.410.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 70.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące 70.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 70.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 2.886,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2.886,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2.886,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 126,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 126,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 126,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.300.000,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 2.100.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 2.100.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.100.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 2.100.000,- zł,

b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) bb) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł z tego na: 

programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 5.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 419.015,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 300.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 300.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 7,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 7,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 7,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

c) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 119.008,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 119.008,- zł, w tym: 

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,- zł,

-   wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 19.008,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2.442.677,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.776.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 1.776.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.776.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 666.677,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 666.677,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 666.677,- zł,

bb) wydatki majątkowe -

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 1.084,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 1.084,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł, w tym: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 353,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 353,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 353,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 3.856,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 3.856,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 316,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 316,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 456,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 456,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 108.426,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska o kwotę 105.787,- zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące 105.787,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 105.787,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105.787,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 

2.639,- zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące 2.639,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 2.639,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.639,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

bb) wydatki majątkowe -

10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.908.578,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 82.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 8.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 8.000,- zł,

ab) wydatki majątkowe 74.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 74.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 589.978,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 10.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 10.000,- zł,

bb) wydatki majątkowe 579.978,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 579.978,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

c) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 18.300,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 18.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 18.300,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

d) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 1.018.300,- zł, w tym:

da) wydatki bieżące 518.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 518.300,- zł,

db) wydatki majątkowe 500.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,- zł, z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

e) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 1.200.000,- zł, w tym:

ea) wydatki bieżące 1.200.000,- zł w tym dotacje na zadania bieżące 1.200.000,- zł

eb) wydatki majątkowe -

1) § 1 ust. 4 pkt 6 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 70.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. b stanowią dotacje celowe na zadania i cele publiczne z zakresu wychowania w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi, zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 

666.677,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. 

Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 8.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 10.000,- zł, 

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 18.300,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią: 

a) dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 

w kwocie 18.300,- zł, 

b) pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 500.000,- zł.

7) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. e stanowi dotację celową na zadania i cele z zakresu ochrony i konserwacji zabytków 

w kwocie 1.200.000,- zł. 

1) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. a, b, pkt 4 lit. b, c, pkt 6 lit. a, b, pkt 7 lit. a, b, pkt 8 lit. b stanowią zwrot do Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację działań w ramach PO KL, 

2) § 1 ust. 5 pkt 8 lit. a stanowią zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację Działania 2.2

ZPORR w kwocie 316,- zł. 

1) § 1 ust. 4 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Specjalistycznego Zespołu 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu 

Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Patomorfologii wraz z prosekturą” w kwocie 1.410.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 2 lit. b stanowią dotację celową dla Miasta Rzeszów na realizację powierzonego zadania pn. 

„Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie 

realizacji odcinka pozamiejskiego” w kwocie 200.000,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa 

przeszklenia klatki schodowej w części północno-zachodniej budynku głównego wraz z podjazdem dla 

karetek” w kwocie 816.000,- zł, 

b) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup dwóch ambulansów sanitarnych w kwocie 

600.000,- zł, 

c) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup czterech respiratorów 

w kwocie 360.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie, z przeznaczeniem na: 

-   przebudowę tarasu budynku „Małej Sceny” w kwocie 70.000,- zł,

-   zakup nowych pralek w kwocie 4.000,- zł,

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku 

Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie” w kwocie 579.978,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Muzeum 

Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. „Skansen archeologiczny: „Karpacka Troja” w Trzcinicy 

atrakcją turystyczną regionu” w kwocie 500.000,- zł. 

a) w rozdziale 92106 - Teatry dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej na remont tarasu wraz 

z zadaszeniem, schodów i balustrad oraz elewacji budynku „Małej Sceny” w kwocie 130.000,- zł przeznacza się 

na remont elewacji budynku „Małej Sceny”, 

b) w rozdziale 92116 – Biblioteki dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rzeszowie na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu oraz remont Sali Wykładowej w budynku 

przy ul. Sokoła13 w kwocie 50.000,- zł przeznacza się na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu 

oraz remont Sali Czytelni w budynku przy ul. Sokoła 13. 

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 3.869.063,- zł,

b) udzielenie pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.
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UCHWAŁA NR XLIV/864/10  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001

r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm./, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 

nr 157 poz. 1240/ oraz Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co 

następuje:

§ 1.  1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. w dziale 758

– Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.576.016,- zł. 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 3.114.728,- zł, 

w tym: 

3. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 2 zwiększa się plan dochodów: 

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 2.785.000,- zł, 

z tego: 

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 8.192.775,- zł, 

z tego: 

§ 2.  1. Dotacje określone w: 

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

4. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 

1 ust. 5 pkt 2 lit. a stanowią wydatki na realizację zadania pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych 

kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim” w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013 w kwocie 

2.100.000,- zł.  

§ 3. Z uwzględnieniem postanowień § 1 w planie wydatków bieżących ujętych w dziale 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących zmian: 

§ 4.  1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2010 r. o kwotę 3.869.063,- zł. 

2. Określa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.  

3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 2 w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty.  

4. Określa się przychody w kwocie 5.869.063,- zł 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, w tym na: 

5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 4 w § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń 

krajowych. 

§ 5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

1) bieżących o kwotę 376.150,-zł,

2) majątkowych o kwotę 2.738.578,-zł.

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 

z tytułu środków pochodzących z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na 

zadania objęte pomocą techniczną realizowane w ramach PROW o kwotę 248.056,- zł (dochody bieżące), 

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji 

przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 2.886,- zł, 

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek 

bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 126,- zł, 

3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe z tytułu dotacji

otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.100.000,- zł (dochody majątkowe),

4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie z tytułu środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację

projektu INTERREG IIIB CADSES Projekt BETTER o kwotę 100.000,- zł (dochody bieżące), 

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.015,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek 

dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 7,- zł, 

b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 19.008,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 17.432,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 1.554,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 22,- zł, 

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 2,- zł, 

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 579,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 95,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 410,- zł, 

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 353,- zł, 

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 3.837,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 9,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 10,- zł, 

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 230,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 86,- zł, 

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 402,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 54,- zł. 

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów 

majątkowych o kwotę 638.578,- zł (dochody majątkowe), w tym: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 22.000,- zł,

b) w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 579.978,- zł,

c) w rozdziale 92118 - Muzea o kwotę 36.600,- zł.

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 5.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 5.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

3) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 1.000.000,- zł w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.000.000,- zł

b) wydatki majątkowe -

4) w dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 100.000,- zł, w tym:

a) wydatki bieżące 100.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 100.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.410.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 1.410.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.410.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 70.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące 70.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 70.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 2.886,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2.886,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2.886,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 126,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 126,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 126,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.300.000,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 2.100.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 2.100.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.100.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 2.100.000,- zł,

b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) bb) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł z tego na: 

programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 5.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 419.015,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 300.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 300.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 7,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 7,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 7,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

c) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 119.008,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 119.008,- zł, w tym: 

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,- zł,

-   wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 19.008,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2.442.677,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.776.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 1.776.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.776.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 666.677,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 666.677,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 666.677,- zł,

bb) wydatki majątkowe -

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 1.084,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 1.084,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł, w tym: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 353,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 353,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 353,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 3.856,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 3.856,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 316,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 316,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 456,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 456,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 108.426,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska o kwotę 105.787,- zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące 105.787,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 105.787,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105.787,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 

2.639,- zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące 2.639,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 2.639,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.639,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

bb) wydatki majątkowe -

10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.908.578,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 82.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 8.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 8.000,- zł,

ab) wydatki majątkowe 74.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 74.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 589.978,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 10.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 10.000,- zł,

bb) wydatki majątkowe 579.978,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 579.978,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

c) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 18.300,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 18.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 18.300,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

d) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 1.018.300,- zł, w tym:

da) wydatki bieżące 518.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 518.300,- zł,

db) wydatki majątkowe 500.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,- zł, z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

e) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 1.200.000,- zł, w tym:

ea) wydatki bieżące 1.200.000,- zł w tym dotacje na zadania bieżące 1.200.000,- zł

eb) wydatki majątkowe -

1) § 1 ust. 4 pkt 6 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 70.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. b stanowią dotacje celowe na zadania i cele publiczne z zakresu wychowania w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi, zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 

666.677,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. 

Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 8.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 10.000,- zł, 

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 18.300,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią: 

a) dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 

w kwocie 18.300,- zł, 

b) pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 500.000,- zł.

7) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. e stanowi dotację celową na zadania i cele z zakresu ochrony i konserwacji zabytków 

w kwocie 1.200.000,- zł. 

1) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. a, b, pkt 4 lit. b, c, pkt 6 lit. a, b, pkt 7 lit. a, b, pkt 8 lit. b stanowią zwrot do Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację działań w ramach PO KL, 

2) § 1 ust. 5 pkt 8 lit. a stanowią zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację Działania 2.2

ZPORR w kwocie 316,- zł. 

1) § 1 ust. 4 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Specjalistycznego Zespołu 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu 

Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Patomorfologii wraz z prosekturą” w kwocie 1.410.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 2 lit. b stanowią dotację celową dla Miasta Rzeszów na realizację powierzonego zadania pn. 

„Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie 

realizacji odcinka pozamiejskiego” w kwocie 200.000,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa 

przeszklenia klatki schodowej w części północno-zachodniej budynku głównego wraz z podjazdem dla 

karetek” w kwocie 816.000,- zł, 

b) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup dwóch ambulansów sanitarnych w kwocie 

600.000,- zł, 

c) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup czterech respiratorów 

w kwocie 360.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie, z przeznaczeniem na: 

-   przebudowę tarasu budynku „Małej Sceny” w kwocie 70.000,- zł,

-   zakup nowych pralek w kwocie 4.000,- zł,

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku 

Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie” w kwocie 579.978,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Muzeum 

Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. „Skansen archeologiczny: „Karpacka Troja” w Trzcinicy 

atrakcją turystyczną regionu” w kwocie 500.000,- zł. 

a) w rozdziale 92106 - Teatry dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej na remont tarasu wraz 

z zadaszeniem, schodów i balustrad oraz elewacji budynku „Małej Sceny” w kwocie 130.000,- zł przeznacza się 

na remont elewacji budynku „Małej Sceny”, 

b) w rozdziale 92116 – Biblioteki dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rzeszowie na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu oraz remont Sali Wykładowej w budynku 

przy ul. Sokoła13 w kwocie 50.000,- zł przeznacza się na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu 

oraz remont Sali Czytelni w budynku przy ul. Sokoła 13. 

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 3.869.063,- zł,

b) udzielenie pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.
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UCHWAŁA NR XLIV/864/10  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001

r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm./, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 

nr 157 poz. 1240/ oraz Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co 

następuje:

§ 1.  1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. w dziale 758

– Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.576.016,- zł. 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 3.114.728,- zł, 

w tym: 

3. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 2 zwiększa się plan dochodów: 

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 2.785.000,- zł, 

z tego: 

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 8.192.775,- zł, 

z tego: 

§ 2.  1. Dotacje określone w: 

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

4. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 

1 ust. 5 pkt 2 lit. a stanowią wydatki na realizację zadania pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych 

kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim” w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013 w kwocie 

2.100.000,- zł.  

§ 3. Z uwzględnieniem postanowień § 1 w planie wydatków bieżących ujętych w dziale 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących zmian: 

§ 4.  1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2010 r. o kwotę 3.869.063,- zł. 

2. Określa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.  

3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 2 w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty.  

4. Określa się przychody w kwocie 5.869.063,- zł 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, w tym na: 

5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 4 w § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń 

krajowych. 

§ 5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

1) bieżących o kwotę 376.150,-zł,

2) majątkowych o kwotę 2.738.578,-zł.

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 

z tytułu środków pochodzących z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na 

zadania objęte pomocą techniczną realizowane w ramach PROW o kwotę 248.056,- zł (dochody bieżące), 

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji 

przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 2.886,- zł, 

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek 

bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 126,- zł, 

3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe z tytułu dotacji

otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.100.000,- zł (dochody majątkowe),

4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie z tytułu środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację

projektu INTERREG IIIB CADSES Projekt BETTER o kwotę 100.000,- zł (dochody bieżące), 

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.015,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek 

dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 7,- zł, 

b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 19.008,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 17.432,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 1.554,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 22,- zł, 

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 2,- zł, 

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 579,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 95,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 410,- zł, 

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 353,- zł, 

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 3.837,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 9,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 10,- zł, 

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 230,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 86,- zł, 

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 402,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 54,- zł. 

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów 

majątkowych o kwotę 638.578,- zł (dochody majątkowe), w tym: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 22.000,- zł,

b) w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 579.978,- zł,

c) w rozdziale 92118 - Muzea o kwotę 36.600,- zł.

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 5.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 5.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

3) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 1.000.000,- zł w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.000.000,- zł

b) wydatki majątkowe -

4) w dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 100.000,- zł, w tym:

a) wydatki bieżące 100.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 100.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.410.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 1.410.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.410.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 70.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące 70.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 70.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 2.886,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2.886,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2.886,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 126,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 126,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 126,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.300.000,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 2.100.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 2.100.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.100.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 2.100.000,- zł,

b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) bb) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł z tego na: 

programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 5.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 419.015,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 300.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 300.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 7,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 7,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 7,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

c) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 119.008,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 119.008,- zł, w tym: 

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,- zł,

-   wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 19.008,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2.442.677,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.776.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 1.776.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.776.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 666.677,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 666.677,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 666.677,- zł,

bb) wydatki majątkowe -

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 1.084,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 1.084,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł, w tym: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 353,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 353,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 353,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 3.856,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 3.856,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 316,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 316,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 456,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 456,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 108.426,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska o kwotę 105.787,- zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące 105.787,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 105.787,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105.787,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 

2.639,- zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące 2.639,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 2.639,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.639,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

bb) wydatki majątkowe -

10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.908.578,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 82.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 8.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 8.000,- zł,

ab) wydatki majątkowe 74.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 74.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 589.978,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 10.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 10.000,- zł,

bb) wydatki majątkowe 579.978,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 579.978,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

c) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 18.300,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 18.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 18.300,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

d) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 1.018.300,- zł, w tym:

da) wydatki bieżące 518.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 518.300,- zł,

db) wydatki majątkowe 500.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,- zł, z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

e) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 1.200.000,- zł, w tym:

ea) wydatki bieżące 1.200.000,- zł w tym dotacje na zadania bieżące 1.200.000,- zł

eb) wydatki majątkowe -

1) § 1 ust. 4 pkt 6 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 70.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. b stanowią dotacje celowe na zadania i cele publiczne z zakresu wychowania w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi, zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 

666.677,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. 

Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 8.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 10.000,- zł, 

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 18.300,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią: 

a) dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 

w kwocie 18.300,- zł, 

b) pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 500.000,- zł.

7) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. e stanowi dotację celową na zadania i cele z zakresu ochrony i konserwacji zabytków 

w kwocie 1.200.000,- zł. 

1) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. a, b, pkt 4 lit. b, c, pkt 6 lit. a, b, pkt 7 lit. a, b, pkt 8 lit. b stanowią zwrot do Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację działań w ramach PO KL, 

2) § 1 ust. 5 pkt 8 lit. a stanowią zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację Działania 2.2

ZPORR w kwocie 316,- zł. 

1) § 1 ust. 4 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Specjalistycznego Zespołu 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu 

Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Patomorfologii wraz z prosekturą” w kwocie 1.410.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 2 lit. b stanowią dotację celową dla Miasta Rzeszów na realizację powierzonego zadania pn. 

„Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie 

realizacji odcinka pozamiejskiego” w kwocie 200.000,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa 

przeszklenia klatki schodowej w części północno-zachodniej budynku głównego wraz z podjazdem dla 

karetek” w kwocie 816.000,- zł, 

b) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup dwóch ambulansów sanitarnych w kwocie 

600.000,- zł, 

c) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup czterech respiratorów 

w kwocie 360.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie, z przeznaczeniem na: 

-   przebudowę tarasu budynku „Małej Sceny” w kwocie 70.000,- zł,

-   zakup nowych pralek w kwocie 4.000,- zł,

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku 

Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie” w kwocie 579.978,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Muzeum 

Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. „Skansen archeologiczny: „Karpacka Troja” w Trzcinicy 

atrakcją turystyczną regionu” w kwocie 500.000,- zł. 

a) w rozdziale 92106 - Teatry dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej na remont tarasu wraz 

z zadaszeniem, schodów i balustrad oraz elewacji budynku „Małej Sceny” w kwocie 130.000,- zł przeznacza się 

na remont elewacji budynku „Małej Sceny”, 

b) w rozdziale 92116 – Biblioteki dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rzeszowie na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu oraz remont Sali Wykładowej w budynku 

przy ul. Sokoła13 w kwocie 50.000,- zł przeznacza się na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu 

oraz remont Sali Czytelni w budynku przy ul. Sokoła 13. 

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 3.869.063,- zł,

b) udzielenie pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.
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UCHWAŁA NR XLIV/864/10  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001

r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm./, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 

nr 157 poz. 1240/ oraz Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co 

następuje:

§ 1.  1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. w dziale 758

– Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.576.016,- zł. 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 3.114.728,- zł, 

w tym: 

3. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 2 zwiększa się plan dochodów: 

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 2.785.000,- zł, 

z tego: 

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 8.192.775,- zł, 

z tego: 

§ 2.  1. Dotacje określone w: 

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

4. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 

1 ust. 5 pkt 2 lit. a stanowią wydatki na realizację zadania pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych 

kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim” w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013 w kwocie 

2.100.000,- zł.  

§ 3. Z uwzględnieniem postanowień § 1 w planie wydatków bieżących ujętych w dziale 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących zmian: 

§ 4.  1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2010 r. o kwotę 3.869.063,- zł. 

2. Określa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.  

3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 2 w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty.  

4. Określa się przychody w kwocie 5.869.063,- zł 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, w tym na: 

5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 4 w § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń 

krajowych. 

§ 5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

1) bieżących o kwotę 376.150,-zł,

2) majątkowych o kwotę 2.738.578,-zł.

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 

z tytułu środków pochodzących z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na 

zadania objęte pomocą techniczną realizowane w ramach PROW o kwotę 248.056,- zł (dochody bieżące), 

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji 

przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 2.886,- zł, 

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek 

bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 126,- zł, 

3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe z tytułu dotacji

otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.100.000,- zł (dochody majątkowe),

4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie z tytułu środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację

projektu INTERREG IIIB CADSES Projekt BETTER o kwotę 100.000,- zł (dochody bieżące), 

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.015,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek 

dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 7,- zł, 

b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 19.008,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 17.432,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 1.554,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 22,- zł, 

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 2,- zł, 

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 579,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 95,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 410,- zł, 

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 353,- zł, 

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 3.837,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 9,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 10,- zł, 

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 230,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 86,- zł, 

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 402,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 54,- zł. 

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów 

majątkowych o kwotę 638.578,- zł (dochody majątkowe), w tym: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 22.000,- zł,

b) w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 579.978,- zł,

c) w rozdziale 92118 - Muzea o kwotę 36.600,- zł.

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 5.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 5.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

3) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 1.000.000,- zł w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.000.000,- zł

b) wydatki majątkowe -

4) w dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 100.000,- zł, w tym:

a) wydatki bieżące 100.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 100.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.410.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 1.410.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.410.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 70.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące 70.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 70.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 2.886,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2.886,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2.886,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 126,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 126,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 126,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.300.000,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 2.100.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 2.100.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.100.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 2.100.000,- zł,

b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) bb) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł z tego na: 

programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 5.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 419.015,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 300.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 300.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 7,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 7,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 7,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

c) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 119.008,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 119.008,- zł, w tym: 

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,- zł,

-   wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 19.008,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2.442.677,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.776.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 1.776.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.776.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 666.677,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 666.677,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 666.677,- zł,

bb) wydatki majątkowe -

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 1.084,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 1.084,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł, w tym: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 353,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 353,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 353,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 3.856,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 3.856,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 316,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 316,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 456,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 456,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 108.426,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska o kwotę 105.787,- zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące 105.787,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 105.787,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105.787,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 

2.639,- zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące 2.639,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 2.639,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.639,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

bb) wydatki majątkowe -

10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.908.578,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 82.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 8.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 8.000,- zł,

ab) wydatki majątkowe 74.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 74.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 589.978,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 10.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 10.000,- zł,

bb) wydatki majątkowe 579.978,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 579.978,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

c) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 18.300,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 18.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 18.300,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

d) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 1.018.300,- zł, w tym:

da) wydatki bieżące 518.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 518.300,- zł,

db) wydatki majątkowe 500.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,- zł, z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

e) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 1.200.000,- zł, w tym:

ea) wydatki bieżące 1.200.000,- zł w tym dotacje na zadania bieżące 1.200.000,- zł

eb) wydatki majątkowe -

1) § 1 ust. 4 pkt 6 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 70.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. b stanowią dotacje celowe na zadania i cele publiczne z zakresu wychowania w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi, zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 

666.677,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. 

Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 8.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 10.000,- zł, 

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 18.300,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią: 

a) dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 

w kwocie 18.300,- zł, 

b) pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 500.000,- zł.

7) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. e stanowi dotację celową na zadania i cele z zakresu ochrony i konserwacji zabytków 

w kwocie 1.200.000,- zł. 

1) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. a, b, pkt 4 lit. b, c, pkt 6 lit. a, b, pkt 7 lit. a, b, pkt 8 lit. b stanowią zwrot do Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację działań w ramach PO KL, 

2) § 1 ust. 5 pkt 8 lit. a stanowią zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację Działania 2.2

ZPORR w kwocie 316,- zł. 

1) § 1 ust. 4 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Specjalistycznego Zespołu 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu 

Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Patomorfologii wraz z prosekturą” w kwocie 1.410.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 2 lit. b stanowią dotację celową dla Miasta Rzeszów na realizację powierzonego zadania pn. 

„Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie 

realizacji odcinka pozamiejskiego” w kwocie 200.000,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa 

przeszklenia klatki schodowej w części północno-zachodniej budynku głównego wraz z podjazdem dla 

karetek” w kwocie 816.000,- zł, 

b) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup dwóch ambulansów sanitarnych w kwocie 

600.000,- zł, 

c) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup czterech respiratorów 

w kwocie 360.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie, z przeznaczeniem na: 

-   przebudowę tarasu budynku „Małej Sceny” w kwocie 70.000,- zł,

-   zakup nowych pralek w kwocie 4.000,- zł,

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku 

Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie” w kwocie 579.978,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Muzeum 

Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. „Skansen archeologiczny: „Karpacka Troja” w Trzcinicy 

atrakcją turystyczną regionu” w kwocie 500.000,- zł. 

a) w rozdziale 92106 - Teatry dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej na remont tarasu wraz 

z zadaszeniem, schodów i balustrad oraz elewacji budynku „Małej Sceny” w kwocie 130.000,- zł przeznacza się 

na remont elewacji budynku „Małej Sceny”, 

b) w rozdziale 92116 – Biblioteki dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rzeszowie na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu oraz remont Sali Wykładowej w budynku 

przy ul. Sokoła13 w kwocie 50.000,- zł przeznacza się na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu 

oraz remont Sali Czytelni w budynku przy ul. Sokoła 13. 

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 3.869.063,- zł,

b) udzielenie pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.
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UCHWAŁA NR XLIV/864/10  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001

r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm./, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 

nr 157 poz. 1240/ oraz Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co 

następuje:

§ 1.  1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. w dziale 758

– Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.576.016,- zł. 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 3.114.728,- zł, 

w tym: 

3. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 2 zwiększa się plan dochodów: 

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 2.785.000,- zł, 

z tego: 

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 8.192.775,- zł, 

z tego: 

§ 2.  1. Dotacje określone w: 

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

4. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 

1 ust. 5 pkt 2 lit. a stanowią wydatki na realizację zadania pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych 

kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim” w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013 w kwocie 

2.100.000,- zł.  

§ 3. Z uwzględnieniem postanowień § 1 w planie wydatków bieżących ujętych w dziale 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących zmian: 

§ 4.  1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2010 r. o kwotę 3.869.063,- zł. 

2. Określa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.  

3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 2 w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty.  

4. Określa się przychody w kwocie 5.869.063,- zł 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, w tym na: 

5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 4 w § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń 

krajowych. 

§ 5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

1) bieżących o kwotę 376.150,-zł,

2) majątkowych o kwotę 2.738.578,-zł.

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 

z tytułu środków pochodzących z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na 

zadania objęte pomocą techniczną realizowane w ramach PROW o kwotę 248.056,- zł (dochody bieżące), 

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji 

przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 2.886,- zł, 

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek 

bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 126,- zł, 

3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe z tytułu dotacji

otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.100.000,- zł (dochody majątkowe),

4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie z tytułu środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację

projektu INTERREG IIIB CADSES Projekt BETTER o kwotę 100.000,- zł (dochody bieżące), 

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.015,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek 

dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 7,- zł, 

b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 19.008,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 17.432,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 1.554,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 22,- zł, 

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 2,- zł, 

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 579,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 95,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 410,- zł, 

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 353,- zł, 

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 3.837,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 9,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 10,- zł, 

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 230,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 86,- zł, 

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 402,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 54,- zł. 

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów 

majątkowych o kwotę 638.578,- zł (dochody majątkowe), w tym: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 22.000,- zł,

b) w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 579.978,- zł,

c) w rozdziale 92118 - Muzea o kwotę 36.600,- zł.

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 5.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 5.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

3) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 1.000.000,- zł w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.000.000,- zł

b) wydatki majątkowe -

4) w dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 100.000,- zł, w tym:

a) wydatki bieżące 100.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 100.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.410.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 1.410.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.410.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 70.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące 70.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 70.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 2.886,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2.886,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2.886,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 126,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 126,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 126,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.300.000,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 2.100.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 2.100.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.100.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 2.100.000,- zł,

b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) bb) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł z tego na: 

programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 5.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 419.015,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 300.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 300.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 7,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 7,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 7,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

c) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 119.008,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 119.008,- zł, w tym: 

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,- zł,

-   wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 19.008,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2.442.677,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.776.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 1.776.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.776.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 666.677,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 666.677,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 666.677,- zł,

bb) wydatki majątkowe -

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 1.084,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 1.084,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł, w tym: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 353,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 353,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 353,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 3.856,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 3.856,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 316,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 316,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 456,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 456,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 108.426,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska o kwotę 105.787,- zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące 105.787,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 105.787,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105.787,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 

2.639,- zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące 2.639,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 2.639,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.639,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

bb) wydatki majątkowe -

10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.908.578,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 82.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 8.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 8.000,- zł,

ab) wydatki majątkowe 74.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 74.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 589.978,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 10.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 10.000,- zł,

bb) wydatki majątkowe 579.978,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 579.978,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

c) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 18.300,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 18.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 18.300,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

d) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 1.018.300,- zł, w tym:

da) wydatki bieżące 518.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 518.300,- zł,

db) wydatki majątkowe 500.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,- zł, z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

e) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 1.200.000,- zł, w tym:

ea) wydatki bieżące 1.200.000,- zł w tym dotacje na zadania bieżące 1.200.000,- zł

eb) wydatki majątkowe -

1) § 1 ust. 4 pkt 6 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 70.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. b stanowią dotacje celowe na zadania i cele publiczne z zakresu wychowania w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi, zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 

666.677,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. 

Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 8.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 10.000,- zł, 

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 18.300,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią: 

a) dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 

w kwocie 18.300,- zł, 

b) pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 500.000,- zł.

7) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. e stanowi dotację celową na zadania i cele z zakresu ochrony i konserwacji zabytków 

w kwocie 1.200.000,- zł. 

1) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. a, b, pkt 4 lit. b, c, pkt 6 lit. a, b, pkt 7 lit. a, b, pkt 8 lit. b stanowią zwrot do Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację działań w ramach PO KL, 

2) § 1 ust. 5 pkt 8 lit. a stanowią zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację Działania 2.2

ZPORR w kwocie 316,- zł. 

1) § 1 ust. 4 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Specjalistycznego Zespołu 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu 

Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Patomorfologii wraz z prosekturą” w kwocie 1.410.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 2 lit. b stanowią dotację celową dla Miasta Rzeszów na realizację powierzonego zadania pn. 

„Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie 

realizacji odcinka pozamiejskiego” w kwocie 200.000,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa 

przeszklenia klatki schodowej w części północno-zachodniej budynku głównego wraz z podjazdem dla 

karetek” w kwocie 816.000,- zł, 

b) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup dwóch ambulansów sanitarnych w kwocie 

600.000,- zł, 

c) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup czterech respiratorów 

w kwocie 360.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie, z przeznaczeniem na: 

-   przebudowę tarasu budynku „Małej Sceny” w kwocie 70.000,- zł,

-   zakup nowych pralek w kwocie 4.000,- zł,

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku 

Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie” w kwocie 579.978,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Muzeum 

Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. „Skansen archeologiczny: „Karpacka Troja” w Trzcinicy 

atrakcją turystyczną regionu” w kwocie 500.000,- zł. 

a) w rozdziale 92106 - Teatry dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej na remont tarasu wraz 

z zadaszeniem, schodów i balustrad oraz elewacji budynku „Małej Sceny” w kwocie 130.000,- zł przeznacza się 

na remont elewacji budynku „Małej Sceny”, 

b) w rozdziale 92116 – Biblioteki dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rzeszowie na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu oraz remont Sali Wykładowej w budynku 

przy ul. Sokoła13 w kwocie 50.000,- zł przeznacza się na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu 

oraz remont Sali Czytelni w budynku przy ul. Sokoła 13. 

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 3.869.063,- zł,

b) udzielenie pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.
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UCHWAŁA NR XLIV/864/10  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001

r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm./, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 

nr 157 poz. 1240/ oraz Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co 

następuje:

§ 1.  1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. w dziale 758

– Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.576.016,- zł. 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 3.114.728,- zł, 

w tym: 

3. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 2 zwiększa się plan dochodów: 

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 2.785.000,- zł, 

z tego: 

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 8.192.775,- zł, 

z tego: 

§ 2.  1. Dotacje określone w: 

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

4. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 

1 ust. 5 pkt 2 lit. a stanowią wydatki na realizację zadania pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych 

kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim” w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013 w kwocie 

2.100.000,- zł.  

§ 3. Z uwzględnieniem postanowień § 1 w planie wydatków bieżących ujętych w dziale 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących zmian: 

§ 4.  1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2010 r. o kwotę 3.869.063,- zł. 

2. Określa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.  

3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 2 w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty.  

4. Określa się przychody w kwocie 5.869.063,- zł 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, w tym na: 

5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 4 w § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń 

krajowych. 

§ 5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

1) bieżących o kwotę 376.150,-zł,

2) majątkowych o kwotę 2.738.578,-zł.

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 

z tytułu środków pochodzących z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na 

zadania objęte pomocą techniczną realizowane w ramach PROW o kwotę 248.056,- zł (dochody bieżące), 

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji 

przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 2.886,- zł, 

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek 

bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 126,- zł, 

3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe z tytułu dotacji

otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.100.000,- zł (dochody majątkowe),

4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie z tytułu środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację

projektu INTERREG IIIB CADSES Projekt BETTER o kwotę 100.000,- zł (dochody bieżące), 

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.015,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek 

dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 7,- zł, 

b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 19.008,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 17.432,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 1.554,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 22,- zł, 

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 2,- zł, 

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 579,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 95,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 410,- zł, 

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 353,- zł, 

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 3.837,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 9,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 10,- zł, 

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 230,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 86,- zł, 

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 402,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 54,- zł. 

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów 

majątkowych o kwotę 638.578,- zł (dochody majątkowe), w tym: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 22.000,- zł,

b) w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 579.978,- zł,

c) w rozdziale 92118 - Muzea o kwotę 36.600,- zł.

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 5.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 5.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

3) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 1.000.000,- zł w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.000.000,- zł

b) wydatki majątkowe -

4) w dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 100.000,- zł, w tym:

a) wydatki bieżące 100.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 100.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.410.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 1.410.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.410.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 70.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące 70.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 70.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 2.886,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2.886,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2.886,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 126,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 126,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 126,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.300.000,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 2.100.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 2.100.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.100.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 2.100.000,- zł,

b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) bb) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł z tego na: 

programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 5.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 419.015,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 300.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 300.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 7,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 7,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 7,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

c) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 119.008,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 119.008,- zł, w tym: 

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,- zł,

-   wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 19.008,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2.442.677,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.776.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 1.776.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.776.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 666.677,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 666.677,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 666.677,- zł,

bb) wydatki majątkowe -

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 1.084,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 1.084,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł, w tym: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 353,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 353,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 353,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 3.856,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 3.856,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 316,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 316,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 456,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 456,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 108.426,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska o kwotę 105.787,- zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące 105.787,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 105.787,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105.787,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 

2.639,- zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące 2.639,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 2.639,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.639,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

bb) wydatki majątkowe -

10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.908.578,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 82.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 8.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 8.000,- zł,

ab) wydatki majątkowe 74.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 74.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 589.978,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 10.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 10.000,- zł,

bb) wydatki majątkowe 579.978,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 579.978,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

c) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 18.300,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 18.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 18.300,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

d) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 1.018.300,- zł, w tym:

da) wydatki bieżące 518.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 518.300,- zł,

db) wydatki majątkowe 500.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,- zł, z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

e) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 1.200.000,- zł, w tym:

ea) wydatki bieżące 1.200.000,- zł w tym dotacje na zadania bieżące 1.200.000,- zł

eb) wydatki majątkowe -

1) § 1 ust. 4 pkt 6 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 70.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. b stanowią dotacje celowe na zadania i cele publiczne z zakresu wychowania w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi, zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 

666.677,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. 

Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 8.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 10.000,- zł, 

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 18.300,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią: 

a) dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 

w kwocie 18.300,- zł, 

b) pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 500.000,- zł.

7) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. e stanowi dotację celową na zadania i cele z zakresu ochrony i konserwacji zabytków 

w kwocie 1.200.000,- zł. 

1) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. a, b, pkt 4 lit. b, c, pkt 6 lit. a, b, pkt 7 lit. a, b, pkt 8 lit. b stanowią zwrot do Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację działań w ramach PO KL, 

2) § 1 ust. 5 pkt 8 lit. a stanowią zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację Działania 2.2

ZPORR w kwocie 316,- zł. 

1) § 1 ust. 4 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Specjalistycznego Zespołu 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu 

Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Patomorfologii wraz z prosekturą” w kwocie 1.410.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 2 lit. b stanowią dotację celową dla Miasta Rzeszów na realizację powierzonego zadania pn. 

„Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie 

realizacji odcinka pozamiejskiego” w kwocie 200.000,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa 

przeszklenia klatki schodowej w części północno-zachodniej budynku głównego wraz z podjazdem dla 

karetek” w kwocie 816.000,- zł, 

b) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup dwóch ambulansów sanitarnych w kwocie 

600.000,- zł, 

c) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup czterech respiratorów 

w kwocie 360.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie, z przeznaczeniem na: 

-   przebudowę tarasu budynku „Małej Sceny” w kwocie 70.000,- zł,

-   zakup nowych pralek w kwocie 4.000,- zł,

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku 

Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie” w kwocie 579.978,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Muzeum 

Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. „Skansen archeologiczny: „Karpacka Troja” w Trzcinicy 

atrakcją turystyczną regionu” w kwocie 500.000,- zł. 

a) w rozdziale 92106 - Teatry dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej na remont tarasu wraz 

z zadaszeniem, schodów i balustrad oraz elewacji budynku „Małej Sceny” w kwocie 130.000,- zł przeznacza się 

na remont elewacji budynku „Małej Sceny”, 

b) w rozdziale 92116 – Biblioteki dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rzeszowie na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu oraz remont Sali Wykładowej w budynku 

przy ul. Sokoła13 w kwocie 50.000,- zł przeznacza się na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu 

oraz remont Sali Czytelni w budynku przy ul. Sokoła 13. 

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 3.869.063,- zł,

b) udzielenie pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.

Załącznik nr zał.nr 1 do 

XLIV/864/10 

do uchwały Nr XLIV/864/10

Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego

z dnia 29 marca 2010 r.

Zalacznikzał.nr 1 do 

XLIV/864/10.xlsx

864 1 

Załącznik nr zał. nr 2 do 

XLIV/864/10 

do uchwały Nr XLIV/864/10

Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego

z dnia 29 marca 2010 r.

Zalacznikzał. nr 2 do 

XLIV/864/10.xlsx

864 2 

ID: XPLHP-TJBIP-TKJTH-YUTCC-CZEAX. Podpisany. Strona 8 / 11



UCHWAŁA NR XLIV/864/10  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001

r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm./, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 

nr 157 poz. 1240/ oraz Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co 

następuje:

§ 1.  1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. w dziale 758

– Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.576.016,- zł. 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 3.114.728,- zł, 

w tym: 

3. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 2 zwiększa się plan dochodów: 

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 2.785.000,- zł, 

z tego: 

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 8.192.775,- zł, 

z tego: 

§ 2.  1. Dotacje określone w: 

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

4. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 

1 ust. 5 pkt 2 lit. a stanowią wydatki na realizację zadania pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych 

kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim” w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013 w kwocie 

2.100.000,- zł.  

§ 3. Z uwzględnieniem postanowień § 1 w planie wydatków bieżących ujętych w dziale 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących zmian: 

§ 4.  1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2010 r. o kwotę 3.869.063,- zł. 

2. Określa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.  

3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 2 w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty.  

4. Określa się przychody w kwocie 5.869.063,- zł 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, w tym na: 

5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 4 w § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń 

krajowych. 

§ 5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

1) bieżących o kwotę 376.150,-zł,

2) majątkowych o kwotę 2.738.578,-zł.

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 

z tytułu środków pochodzących z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na 

zadania objęte pomocą techniczną realizowane w ramach PROW o kwotę 248.056,- zł (dochody bieżące), 

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji 

przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 2.886,- zł, 

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek 

bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 126,- zł, 

3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe z tytułu dotacji

otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.100.000,- zł (dochody majątkowe),

4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie z tytułu środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację

projektu INTERREG IIIB CADSES Projekt BETTER o kwotę 100.000,- zł (dochody bieżące), 

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.015,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek 

dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 7,- zł, 

b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 19.008,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 17.432,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 1.554,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 22,- zł, 

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 2,- zł, 

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 579,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 95,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 410,- zł, 

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 353,- zł, 

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 3.837,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 9,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 10,- zł, 

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 230,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 86,- zł, 

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 402,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 54,- zł. 

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów 

majątkowych o kwotę 638.578,- zł (dochody majątkowe), w tym: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 22.000,- zł,

b) w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 579.978,- zł,

c) w rozdziale 92118 - Muzea o kwotę 36.600,- zł.

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 5.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 5.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

3) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 1.000.000,- zł w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.000.000,- zł

b) wydatki majątkowe -

4) w dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 100.000,- zł, w tym:

a) wydatki bieżące 100.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 100.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.410.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 1.410.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.410.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 70.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące 70.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 70.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 2.886,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2.886,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2.886,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 126,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 126,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 126,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.300.000,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 2.100.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 2.100.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.100.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 2.100.000,- zł,

b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) bb) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł z tego na: 

programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 5.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 419.015,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 300.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 300.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 7,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 7,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 7,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

c) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 119.008,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 119.008,- zł, w tym: 

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,- zł,

-   wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 19.008,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2.442.677,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.776.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 1.776.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.776.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 666.677,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 666.677,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 666.677,- zł,

bb) wydatki majątkowe -

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 1.084,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 1.084,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł, w tym: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 353,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 353,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 353,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 3.856,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 3.856,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 316,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 316,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 456,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 456,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 108.426,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska o kwotę 105.787,- zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące 105.787,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 105.787,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105.787,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 

2.639,- zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące 2.639,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 2.639,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.639,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

bb) wydatki majątkowe -

10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.908.578,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 82.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 8.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 8.000,- zł,

ab) wydatki majątkowe 74.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 74.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 589.978,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 10.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 10.000,- zł,

bb) wydatki majątkowe 579.978,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 579.978,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

c) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 18.300,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 18.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 18.300,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

d) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 1.018.300,- zł, w tym:

da) wydatki bieżące 518.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 518.300,- zł,

db) wydatki majątkowe 500.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,- zł, z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

e) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 1.200.000,- zł, w tym:

ea) wydatki bieżące 1.200.000,- zł w tym dotacje na zadania bieżące 1.200.000,- zł

eb) wydatki majątkowe -

1) § 1 ust. 4 pkt 6 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 70.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. b stanowią dotacje celowe na zadania i cele publiczne z zakresu wychowania w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi, zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 

666.677,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. 

Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 8.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 10.000,- zł, 

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 18.300,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią: 

a) dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 

w kwocie 18.300,- zł, 

b) pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 500.000,- zł.

7) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. e stanowi dotację celową na zadania i cele z zakresu ochrony i konserwacji zabytków 

w kwocie 1.200.000,- zł. 

1) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. a, b, pkt 4 lit. b, c, pkt 6 lit. a, b, pkt 7 lit. a, b, pkt 8 lit. b stanowią zwrot do Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację działań w ramach PO KL, 

2) § 1 ust. 5 pkt 8 lit. a stanowią zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację Działania 2.2

ZPORR w kwocie 316,- zł. 

1) § 1 ust. 4 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Specjalistycznego Zespołu 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu 

Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Patomorfologii wraz z prosekturą” w kwocie 1.410.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 2 lit. b stanowią dotację celową dla Miasta Rzeszów na realizację powierzonego zadania pn. 

„Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie 

realizacji odcinka pozamiejskiego” w kwocie 200.000,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa 

przeszklenia klatki schodowej w części północno-zachodniej budynku głównego wraz z podjazdem dla 

karetek” w kwocie 816.000,- zł, 

b) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup dwóch ambulansów sanitarnych w kwocie 

600.000,- zł, 

c) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup czterech respiratorów 

w kwocie 360.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie, z przeznaczeniem na: 

-   przebudowę tarasu budynku „Małej Sceny” w kwocie 70.000,- zł,

-   zakup nowych pralek w kwocie 4.000,- zł,

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku 

Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie” w kwocie 579.978,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Muzeum 

Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. „Skansen archeologiczny: „Karpacka Troja” w Trzcinicy 

atrakcją turystyczną regionu” w kwocie 500.000,- zł. 

a) w rozdziale 92106 - Teatry dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej na remont tarasu wraz 

z zadaszeniem, schodów i balustrad oraz elewacji budynku „Małej Sceny” w kwocie 130.000,- zł przeznacza się 

na remont elewacji budynku „Małej Sceny”, 

b) w rozdziale 92116 – Biblioteki dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rzeszowie na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu oraz remont Sali Wykładowej w budynku 

przy ul. Sokoła13 w kwocie 50.000,- zł przeznacza się na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu 

oraz remont Sali Czytelni w budynku przy ul. Sokoła 13. 

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 3.869.063,- zł,

b) udzielenie pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.
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UCHWAŁA NR XLIV/864/10  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001

r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm./, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 

nr 157 poz. 1240/ oraz Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co 

następuje:

§ 1.  1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. w dziale 758

– Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.576.016,- zł. 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 3.114.728,- zł, 

w tym: 

3. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 2 zwiększa się plan dochodów: 

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 2.785.000,- zł, 

z tego: 

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 8.192.775,- zł, 

z tego: 

§ 2.  1. Dotacje określone w: 

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

4. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 

1 ust. 5 pkt 2 lit. a stanowią wydatki na realizację zadania pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych 

kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim” w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013 w kwocie 

2.100.000,- zł.  

§ 3. Z uwzględnieniem postanowień § 1 w planie wydatków bieżących ujętych w dziale 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących zmian: 

§ 4.  1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2010 r. o kwotę 3.869.063,- zł. 

2. Określa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.  

3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 2 w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty.  

4. Określa się przychody w kwocie 5.869.063,- zł 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, w tym na: 

5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 4 w § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń 

krajowych. 

§ 5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

1) bieżących o kwotę 376.150,-zł,

2) majątkowych o kwotę 2.738.578,-zł.

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 

z tytułu środków pochodzących z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na 

zadania objęte pomocą techniczną realizowane w ramach PROW o kwotę 248.056,- zł (dochody bieżące), 

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji 

przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 2.886,- zł, 

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek 

bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 126,- zł, 

3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe z tytułu dotacji

otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.100.000,- zł (dochody majątkowe),

4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie z tytułu środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację

projektu INTERREG IIIB CADSES Projekt BETTER o kwotę 100.000,- zł (dochody bieżące), 

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.015,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek 

dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 7,- zł, 

b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 19.008,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 17.432,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 1.554,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 22,- zł, 

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 2,- zł, 

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 579,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 95,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 410,- zł, 

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 353,- zł, 

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 3.837,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 9,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 10,- zł, 

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 230,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 86,- zł, 

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 402,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 54,- zł. 

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów 

majątkowych o kwotę 638.578,- zł (dochody majątkowe), w tym: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 22.000,- zł,

b) w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 579.978,- zł,

c) w rozdziale 92118 - Muzea o kwotę 36.600,- zł.

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 5.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 5.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

3) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 1.000.000,- zł w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.000.000,- zł

b) wydatki majątkowe -

4) w dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 100.000,- zł, w tym:

a) wydatki bieżące 100.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 100.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.410.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 1.410.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.410.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 70.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące 70.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 70.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 2.886,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2.886,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2.886,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 126,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 126,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 126,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.300.000,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 2.100.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 2.100.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.100.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 2.100.000,- zł,

b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) bb) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł z tego na: 

programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 5.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 419.015,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 300.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 300.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 7,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 7,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 7,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

c) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 119.008,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 119.008,- zł, w tym: 

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,- zł,

-   wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 19.008,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2.442.677,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.776.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 1.776.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.776.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 666.677,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 666.677,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 666.677,- zł,

bb) wydatki majątkowe -

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 1.084,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 1.084,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł, w tym: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 353,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 353,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 353,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 3.856,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 3.856,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 316,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 316,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 456,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 456,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 108.426,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska o kwotę 105.787,- zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące 105.787,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 105.787,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105.787,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 

2.639,- zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące 2.639,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 2.639,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.639,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

bb) wydatki majątkowe -

10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.908.578,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 82.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 8.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 8.000,- zł,

ab) wydatki majątkowe 74.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 74.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 589.978,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 10.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 10.000,- zł,

bb) wydatki majątkowe 579.978,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 579.978,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

c) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 18.300,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 18.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 18.300,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

d) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 1.018.300,- zł, w tym:

da) wydatki bieżące 518.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 518.300,- zł,

db) wydatki majątkowe 500.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,- zł, z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

e) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 1.200.000,- zł, w tym:

ea) wydatki bieżące 1.200.000,- zł w tym dotacje na zadania bieżące 1.200.000,- zł

eb) wydatki majątkowe -

1) § 1 ust. 4 pkt 6 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 70.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. b stanowią dotacje celowe na zadania i cele publiczne z zakresu wychowania w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi, zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 

666.677,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. 

Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 8.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 10.000,- zł, 

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 18.300,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią: 

a) dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 

w kwocie 18.300,- zł, 

b) pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 500.000,- zł.

7) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. e stanowi dotację celową na zadania i cele z zakresu ochrony i konserwacji zabytków 

w kwocie 1.200.000,- zł. 

1) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. a, b, pkt 4 lit. b, c, pkt 6 lit. a, b, pkt 7 lit. a, b, pkt 8 lit. b stanowią zwrot do Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację działań w ramach PO KL, 

2) § 1 ust. 5 pkt 8 lit. a stanowią zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację Działania 2.2

ZPORR w kwocie 316,- zł. 

1) § 1 ust. 4 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Specjalistycznego Zespołu 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu 

Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Patomorfologii wraz z prosekturą” w kwocie 1.410.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 2 lit. b stanowią dotację celową dla Miasta Rzeszów na realizację powierzonego zadania pn. 

„Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie 

realizacji odcinka pozamiejskiego” w kwocie 200.000,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa 

przeszklenia klatki schodowej w części północno-zachodniej budynku głównego wraz z podjazdem dla 

karetek” w kwocie 816.000,- zł, 

b) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup dwóch ambulansów sanitarnych w kwocie 

600.000,- zł, 

c) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup czterech respiratorów 

w kwocie 360.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie, z przeznaczeniem na: 

-   przebudowę tarasu budynku „Małej Sceny” w kwocie 70.000,- zł,

-   zakup nowych pralek w kwocie 4.000,- zł,

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku 

Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie” w kwocie 579.978,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Muzeum 

Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. „Skansen archeologiczny: „Karpacka Troja” w Trzcinicy 

atrakcją turystyczną regionu” w kwocie 500.000,- zł. 

a) w rozdziale 92106 - Teatry dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej na remont tarasu wraz 

z zadaszeniem, schodów i balustrad oraz elewacji budynku „Małej Sceny” w kwocie 130.000,- zł przeznacza się 

na remont elewacji budynku „Małej Sceny”, 

b) w rozdziale 92116 – Biblioteki dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rzeszowie na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu oraz remont Sali Wykładowej w budynku 

przy ul. Sokoła13 w kwocie 50.000,- zł przeznacza się na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu 

oraz remont Sali Czytelni w budynku przy ul. Sokoła 13. 

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 3.869.063,- zł,

b) udzielenie pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.
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UCHWAŁA NR XLIV/864/10  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001

r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm./, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 

nr 157 poz. 1240/ oraz Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co 

następuje:

§ 1.  1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. w dziale 758

– Różne rozliczenia w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.576.016,- zł. 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 3.114.728,- zł, 

w tym: 

3. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 2 zwiększa się plan dochodów: 

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 2.785.000,- zł, 

z tego: 

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. o kwotę 8.192.775,- zł, 

z tego: 

§ 2.  1. Dotacje określone w: 

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

4. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 

1 ust. 5 pkt 2 lit. a stanowią wydatki na realizację zadania pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych 

kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim” w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013 w kwocie 

2.100.000,- zł.  

§ 3. Z uwzględnieniem postanowień § 1 w planie wydatków bieżących ujętych w dziale 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących zmian: 

§ 4.  1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2010 r. o kwotę 3.869.063,- zł. 

2. Określa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.  

3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 2 w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty.  

4. Określa się przychody w kwocie 5.869.063,- zł 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, w tym na: 

5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 4 w § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń 

krajowych. 

§ 5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

1) bieżących o kwotę 376.150,-zł,

2) majątkowych o kwotę 2.738.578,-zł.

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 

z tytułu środków pochodzących z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na 

zadania objęte pomocą techniczną realizowane w ramach PROW o kwotę 248.056,- zł (dochody bieżące), 

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji 

przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 2.886,- zł, 

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek 

bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 126,- zł, 

3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe z tytułu dotacji

otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.100.000,- zł (dochody majątkowe),

4) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie z tytułu środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację

projektu INTERREG IIIB CADSES Projekt BETTER o kwotę 100.000,- zł (dochody bieżące), 

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.015,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek 

dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 7,- zł, 

b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 19.008,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 17.432,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 1.554,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 22,- zł, 

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 2,- zł, 

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 579,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 95,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 410,- zł, 

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 353,- zł, 

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 3.837,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 9,- zł, 

-  zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji przekazanych beneficjentom działań realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 10,- zł, 

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł (dochody bieżące), z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym z tytułu: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 230,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjenta Działania 2.2 ZPORR o kwotę 86,- zł, 

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, w tym: 

-  zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

o kwotę 402,- zł, 

-  odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o kwotę 54,- zł. 

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów 

majątkowych o kwotę 638.578,- zł (dochody majątkowe), w tym: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 22.000,- zł,

b) w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 579.978,- zł,

c) w rozdziale 92118 - Muzea o kwotę 36.600,- zł.

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 5.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 5.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

3) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące 1.000.000,- zł w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.000.000,- zł

b) wydatki majątkowe -

4) w dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 100.000,- zł, w tym:

a) wydatki bieżące 100.000,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 100.000,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.410.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 1.410.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.410.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 70.000,- zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące 70.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 70.000,- zł,

b) wydatki majątkowe -

1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 3.012,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 2.886,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2.886,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2.886,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 126,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 126,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 126,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.300.000,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 2.100.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 2.100.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.100.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 2.100.000,- zł,

b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 200.000,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące -

bb) bb) wydatki majątkowe 200.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,- zł z tego na: 

programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

o kwotę 5.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące -

b) wydatki majątkowe 5.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 419.015,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 300.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 300.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 7,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 7,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 7,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

c) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 119.008,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 119.008,- zł, w tym: 

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,- zł,

-   wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 19.008,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2.442.677,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.776.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące -

ab) wydatki majątkowe 1.776.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.776.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 666.677,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 666.677,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 666.677,- zł,

bb) wydatki majątkowe -

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 2,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 2,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.084,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 1.084,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 1.084,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.209,- zł, w tym: 

a) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 353,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 353,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 353,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.856,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 3.856,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 3.856,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 772,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 316,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 316,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 316,- zł, 

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 456,- zł, z tego:

ba) wydatki bieżące 456,- zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych 456,- zł, 

bb) wydatki majątkowe -

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 108.426,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska o kwotę 105.787,- zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące 105.787,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 105.787,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105.787,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

ab) wydatki majątkowe -

b) w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 

2.639,- zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące 2.639,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 2.639,- zł, z tego na:

-   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.639,- zł,

-   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

bb) wydatki majątkowe -

10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.908.578,- zł, z tego: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 82.000,- zł, w tym:

aa) wydatki bieżące 8.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 8.000,- zł,

ab) wydatki majątkowe 74.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 74.000,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 589.978,- zł, w tym:

ba) wydatki bieżące 10.000,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 10.000,- zł,

bb) wydatki majątkowe 579.978,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 579.978,- zł, z tego na:

-   programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

c) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 18.300,- zł, w tym:

ca) wydatki bieżące 18.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 18.300,- zł,

cb) wydatki majątkowe -

d) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 1.018.300,- zł, w tym:

da) wydatki bieżące 518.300,- zł, w tym dotacje na zadania bieżące 518.300,- zł,

db) wydatki majątkowe 500.000,- zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,- zł, z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -

e) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 1.200.000,- zł, w tym:

ea) wydatki bieżące 1.200.000,- zł w tym dotacje na zadania bieżące 1.200.000,- zł

eb) wydatki majątkowe -

1) § 1 ust. 4 pkt 6 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 70.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. b stanowią dotacje celowe na zadania i cele publiczne z zakresu wychowania w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi, zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 

666.677,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. 

Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 8.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 10.000,- zł, 

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 18.300,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią: 

a) dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 

w kwocie 18.300,- zł, 

b) pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 500.000,- zł.

7) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. e stanowi dotację celową na zadania i cele z zakresu ochrony i konserwacji zabytków 

w kwocie 1.200.000,- zł. 

1) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. a, b, pkt 4 lit. b, c, pkt 6 lit. a, b, pkt 7 lit. a, b, pkt 8 lit. b stanowią zwrot do Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację działań w ramach PO KL, 

2) § 1 ust. 5 pkt 8 lit. a stanowią zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację Działania 2.2

ZPORR w kwocie 316,- zł. 

1) § 1 ust. 4 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Specjalistycznego Zespołu 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu 

Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Patomorfologii wraz z prosekturą” w kwocie 1.410.000,- zł, 

2) § 1 ust. 5 pkt 2 lit. b stanowią dotację celową dla Miasta Rzeszów na realizację powierzonego zadania pn. 

„Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie 

realizacji odcinka pozamiejskiego” w kwocie 200.000,- zł, 

3) § 1 ust. 5 pkt 5 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa 

przeszklenia klatki schodowej w części północno-zachodniej budynku głównego wraz z podjazdem dla 

karetek” w kwocie 816.000,- zł, 

b) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup dwóch ambulansów sanitarnych w kwocie 

600.000,- zł, 

c) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup czterech respiratorów 

w kwocie 360.000,- zł, 

4) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie, z przeznaczeniem na: 

-   przebudowę tarasu budynku „Małej Sceny” w kwocie 70.000,- zł,

-   zakup nowych pralek w kwocie 4.000,- zł,

5) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Filharmonii im. 

Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku 

Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie” w kwocie 579.978,- zł, 

6) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. d stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Muzeum 

Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. „Skansen archeologiczny: „Karpacka Troja” w Trzcinicy 

atrakcją turystyczną regionu” w kwocie 500.000,- zł. 

a) w rozdziale 92106 - Teatry dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej na remont tarasu wraz 

z zadaszeniem, schodów i balustrad oraz elewacji budynku „Małej Sceny” w kwocie 130.000,- zł przeznacza się 

na remont elewacji budynku „Małej Sceny”, 

b) w rozdziale 92116 – Biblioteki dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rzeszowie na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu oraz remont Sali Wykładowej w budynku 

przy ul. Sokoła13 w kwocie 50.000,- zł przeznacza się na opracowanie projektu renowacji zabytkowego hallu 

oraz remont Sali Czytelni w budynku przy ul. Sokoła 13. 

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 3.869.063,- zł,

b) udzielenie pożyczek długoterminowych w kwocie 2.000.000,- zł.
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