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UCHWAŁA NR  IV/59/19 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 28 stycznia 2019 r. 

 
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 
oraz Uchwały Nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 
2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.  

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 

 o kwotę 552.241,-zł, w tym: 

1) dochodów bieżących o kwotę 72.000,-zł, 

2) dochodów majątkowych o kwotę 480.241,-zł. 

2. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 1 zwiększa się plan dochodów: 

1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój 

przedsiębiorczości z tytułu zwrotu przez partnera niewykorzystanej dotacji 

dotyczącej realizacji projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 o kwotę 72.000,-zł (dochody bieżące), 

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75863 – Regionalne Programy 

Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na 

realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 480.241,-zł (dochody 

majątkowe). 

 

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

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
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4. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2019 r. w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 - Rozwój 

przedsiębiorczości o kwotę 552.241,-zł, w tym: 

1) wydatki bieżące             552.241,-zł 

wydatki na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych                   552.241,-zł 

2) wydatki majątkowe                                                                                        - 

 

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

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych określone § 1 ust. 4 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dotyczące realizacji projektu pn. 

„Podkarpacka Platforma wsparcia biznesu” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 552.241,-zł, 

jako zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej dotacji oraz płatności związanej 

z realizacją ww. projektu. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 


