UCHWAŁA Nr 17/165/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2019 r.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.1), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.2) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr V/32/19 Sejmiku
Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa
podlaskiego na rok 2019 uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1432, poz. 2500
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500, poz. 2354

UZ AS A DN I EN I E
I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:
 o kwotę 2.062 zł na podstawie decyzji znak: FB-II.3111.12.2019.AL z dnia 11 stycznia 2019 r.
Wojewody Podlaskiego, przeznaczone są na refundację kosztów na opłacenie za szkody wyrządzone w
uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach polnych
obwodów łowieckich.
 o kwotę 65.494 zł w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia prognozy
grudnia 2018 r. Przewoźnicy u których powstała nadpłata z rozliczenia grudnia 2018 r. obowiązani są
rozliczyć się z nadpłaconej im dotacji i zwrócić różnicę na rachunek tut. urzędu. Zwrotu dotacji z lat
ubiegłych (dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego) dokonali
następujący przewoźnicy: Faster Typa Radosław na kwotę 10.376,04 zł, PKS NOVA S.A. na kwotę 54.462,33
zł, OKTOBUS sp. z o.o. na kwotę 531,29 zł, KRESY R. Janczewski na kwotę 123,84 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/165/2019
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2019roku.

Tabela 1: Planowane dochody
Po
zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo
01095

Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne
2210
zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd
województwa

600

Transport i łączność
60003

Krajowe pasażerskie przewozy
autobusowe
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz
płatności wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub
2910 wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

Razem:

Przed
zmianą

Zmiana

Doch. związane z realizacją zadań w
drodze umów lub porozumień między
jst

Treść

Doch. związane z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z
organami adm. rządowej

§

Doch. związane z realizacją zadań z
zakresu adm. rządowej i innych
zleconych jst odrębnymi ustawami

Rozdział

Dział

w tym

15 682 018

2 062

2 062

15 684 080

0,00

2 062

2 062

2 062

0,00

2 062

2 062

2 062

116 106 428

65 494

116 171 922

18 500 000

65 494

18 565 494

0,00

65 494

65 494

735 183 686

67 556

2 062

735 251 242

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/165/2019
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2019 roku.

Tabela 2: Planowane wydatki

010

Rolnictwo i łowiectwo
01095

Pozostała działalność
4040

600

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
Transport i łączność

60003

Krajowe pasażerskie
przewozy autobusowe

Zwrot dotacji oraz
płatności
wykorzystanych
niezgodnie z
przeznaczeniem lub
2910 wykorzystanych z
naruszeniem procedur,
o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Razem:

Przed
zmianą

Zmiana

Wyd. związane z realizacją zadań w drodze
umów lub porozumień między jst

Treść

Wyd. związane z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z
organami adm. rządowej

§

Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu
adm. rządowej i innych zleconych jst
odrębnymi ustawami

Rozdział

Dział

w tym

Po
zmianie

17 155 676

2 062

2 062

17 157 738

940 000

2 062

2 062

942 062

0

2 062

2 062

2 062

517 495 601

65 494

517 561 095

21 257 178

65 494

21 322 672

134 711

65 494

200 205

872 680 499

67 556

2 062

872 748 055

