
UCHWAŁA  Nr 1036/2011 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 1 września 2011 r. 
 
 
w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa    

Wielkopolskiego na rok 2011 
 

Na podstawie art. 257 pkt  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego 

na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 76, poz. 1314 ze zm.), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego  

na rok 2011 w następujący sposób: 

 

zwiększa się: 

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 

z kwoty 518.661 zł o kwotę 15.058  zł do kwoty 533.719 zł 

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 453.989 zł o kwotę 15.058 zł do kwoty 469.047 zł, z tego: 

§ 0908 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

z kwoty 2.388 zł o kwotę 3 zł do kwoty 2.391 zł 

§ 0909 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

z kwoty  4.260 zł o kwotę 1.071 zł do kwoty 5.331 zł 
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§ 2918 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

z kwoty 40.754 zł o kwotę 8.260 zł do kwoty 49.014 zł 

§ 2919 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

z kwoty 290.687 zł o kwotę 5.724 zł do kwoty 296.411 zł 

 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 17.161.174 zł o kwotę 9.768 zł do kwoty 17.170.942 zł 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 500.538 zł o kwotę 9.768 zł do kwoty 510.306 zł, z tego: 

§ 0908 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

z kwoty 5.671 zł o kwotę 445 zł do kwoty 6.116 zł 

§ 0909 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

z kwoty 7.437 zł o kwotę 1.083 zł do kwoty 8.520 zł 

§ 2918 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

z kwoty 27.013 zł o kwotę 3.268 zł do kwoty 30.281 zł 

§ 2919 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

z kwoty 256.013 zł o kwotę 4.972 zł do kwoty 260.985 zł 
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§ 2 

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 

2011 na zadania wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób: 

 

zwiększa się: 

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 

z kwoty 33.321.323 zł o kwotę 15.058  zł do kwoty 33.336.381 zł 

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 24.230.056 zł o kwotę 15.058  zł do kwoty 24.245.114 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 7.594.263 zł o kwotę 15.058 zł do kwoty 7.609.321 zł 

z tego:  

PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 13.791 zł o kwotę 3.730 zł do kwoty 17.521 zł 

 

PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 7.580.472 zł o kwotę 11.328 zł do kwoty 7.591.800 zł 

 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 62.181.033 zł o kwotę 9.768 zł do kwoty 62.190.801 zł 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 32.227.039 zł o kwotę 9.768 zł do kwoty 32.236.807 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 8.834.006 zł o kwotę  9.768 zł do kwoty 8.843.774 zł 

z tego:  

PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 650.511 zł o kwotę 1.189 zł do kwoty 651.700 zł 

 

PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 4.959.055 zł o kwotę 1.630 zł do kwoty 4.960.685 zł 
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PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 3.053.224 zł o kwotę 6.949 zł do kwoty 3.060.173 zł 

 

§ 3 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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Uzasadnienie do 
Uchwały Nr 1036/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 1 września 2011 r. 

 
w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa                      

Wielkopolskiego na rok 2011 
 
 

Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa 

Wielkopolskiego wynika z konieczności zwrotu środków pochodzących z dotacji rozwojowej  

i dotacji celowej wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów PO KL, w następujący 

sposób:   

� środki niewykorzystane z 2009 r. – kwota 428 zł, w ramach: 

- Priorytetu VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich -  kwota 59 zł (rozdział 15013), 

- Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki -  kwota 369 zł (rozdział 15013), 

� środki niewykorzystane z 2010 r. – kwota 7.856 zł, w ramach: 

- Priorytetu VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich - kwota 4.856 zł, z tego:  

kwota 3.671 zł (rozdział 15013), kwota 1.185 zł (rozdział 85395),  

- Priorytetu VII  Promocja Integracji Społecznej -  kwota 724 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu VIII  Regionalne kadry gospodarki -  kwota 517 zł (rozdział 15013), 

- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach -  kwota 1.759 zł,  

(rozdział 85395), 

� środki niewykorzystane z 2011 r. – kwota 515 zł, w ramach: 

- Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki -  kwota 428 zł, (rozdział 15013), 

- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach -  kwota 87 zł  

(rozdział 85395), 

� wydatki niekwalifikowalne z 2009 r. – kwota 13.455 zł, w ramach: 

- Priorytetu VIII  Regionalne kadry gospodarki -  kwota 9.087 zł (rozdział 15013), 

- Priorytetu VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich -  kwota 4 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - kwota 4.364 zł 

(rozdział 85395), 

� wydatki niekwalifikowalne z 2010 r. – kwota 2.572 zł, w ramach: 

- Priorytetu VIII  Regionalne kadry gospodarki -  kwota 927 zł (rozdział 15013), 

- Priorytetu VII  Promocja Integracji Społecznej - kwota 906 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - kwota 739 zł (rozdział 

85395), 
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Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Wyżej wymienione zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy. 

 

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 

 

 

 

 

 


