
UCHWAŁA  Nr  1163 /2011 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  6  października 2011 r. 
 
 
w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa    

Wielkopolskiego na rok 2011 
 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 132.491.418 zł o kwotę 471.276 zł do kwoty 132.962.694 zł 

rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

z kwoty 8.525.274 zł o kwotę 471.276 zł do kwoty 8.996.550 zł 

§ 2218 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

samorząd województwa  

  z kwoty 5.488.000 zł o kwotę 353.457 zł do kwoty 5.841.457 zł  

§ 2219 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

samorząd województwa  

  z kwoty 1.830.000 zł o kwotę 117.819 zł do kwoty 1.947.819 zł  

 

 

 

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 
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z kwoty 534.679 zł o kwotę 14.982 zł do kwoty 549.661 zł 

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 470.007 zł o kwotę 14.982 zł do kwoty 484.989 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 2.391  zł o kwotę 311 zł do kwoty 2.702 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  5.331 zł o kwotę 1.981 zł do kwoty 7.312 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 49.014  zł o kwotę 2.931 zł do kwoty 51.945 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 296.411 zł o kwotę 9.759 zł do kwoty 306.170 zł 

 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 17.171.098 zł o kwotę 13.400 zł do kwoty 17.184.498 zł 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 510.306 zł o kwotę 13.400 zł do kwoty 523.706 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 6.116 zł o kwotę  1.690 zł do kwoty 7.806 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 8.520 zł o kwotę 855 zł do kwoty 9.375 zł 

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

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
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mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

z kwoty 30.281 zł o kwotę 9.963 zł do kwoty 40.244 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 260.985 zł o kwotę 892 zł do kwoty 261.877 zł 

 

§ 2 

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 

2011 na zadania wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób: 

 

zwiększa się: 

 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 171.496.858 zł o kwotę 471.276 zł do kwoty 171.968.134 zł 

rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

z kwoty 7.734.144 zł o kwotę 471.276 zł do kwoty 8.205.420 zł 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 2.191.420 zł o kwotę 471.276 zł do kwoty 2.662.696 zł 

z tego: 

PROW 2007-2013 – Pomoc Techniczna 

Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia 

realizacji Programu 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 590.881 zł o kwotę 471.276 zł do kwoty 1.062.157 zł 

 

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 

z kwoty 29.980.509 zł o kwotę 14.982 zł do kwoty 29.995.491 zł 

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 26.589.242 zł o kwotę 14.982 zł do kwoty 26.604.224 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 7.369.221 zł o kwotę 14.982 zł do kwoty 7.384.203 zł 

z tego:  

PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 
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z kwoty 17.521 zł o kwotę 10.107 zł do kwoty 27.628 zł 

 

PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 7.351.700 zł o kwotę 4.875 zł do kwoty 7.356.575 zł 

 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 67.964.308 zł o kwotę 13.400 zł do kwoty 67.977.708 zł 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 38.055.761 zł o kwotę 13.400 zł do kwoty 38.069.161 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 8.891.886 zł o kwotę 13.400 zł do kwoty 8.905.286 zł 

z tego:  

PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 437.932 zł o kwotę 804 zł do kwoty 438.736 zł 

 

PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 5.278.685 zł o kwotę 694 zł do kwoty 5.279.379 zł 

PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 3.004.053 zł o kwotę 11.902 zł do kwoty 3.015.955 zł 

 

§ 3 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 
Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 
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Uzasadnienie do 
Uchwały Nr  1163  2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  6  października 2011 r. 

 
w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa                      

Wielkopolskiego na rok 2011 
 
 

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 30 września 2011 r.  

Nr FB.I-8.3111-351/11 oraz w związku z decyzją Ministra Finansów  

nr RR3/4135/14/ARA/2011/3428 z 20 września 2011r. zwiększono plan dotacji celowych na 

2011 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013 o kwotę 471.276 zł. 

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej 

na rok 2011 (cz. 83, poz. 8) przeznaczone są na sfinansowanie kosztów związanych z najmem 

utrzymaniem pomieszczeń biurowych dla osób biorących udział w przygotowaniu, 

zarządzaniu, wdrażaniu, monitorowaniu, kontroli i ocenie Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007-2013 w okresie od września do grudnia 2011r., w ramach Pomocy Technicznej 

PROW 2007-2013, dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

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 463 zł, w ramach: 

- Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 444 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki -  kwota 19 zł (rozdział 15013), 

� środki niewykorzystane z 2010 r. – kwota 3.988 zł, w ramach: 

- Priorytetu VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich - kwota 3.129 zł, z tego:  

kwota 3.091 zł (rozdział 15013), kwota 38 zł (rozdział 85395),  

- Priorytetu VII  Promocja Integracji Społecznej -  kwota 592 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach -  kwota 267 zł,  

(rozdział 85395), 

� środki niewykorzystane z 2011 r. – kwota 2.330 zł, w ramach: 

- Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - kwota 128 zł, z tego:  

kwota 19 zł (rozdział 15013), kwota 109 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu VII  Promocja Integracji Społecznej -  kwota 87 zł (rozdział 85395) 
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- Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki -  kwota 1.787 zł, (rozdział 15013), 

- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach -  kwota 328 zł  

(rozdział 85395), 

� wydatki niekwalifikowalne z 2008 r. – kwota 1.792 zł, w ramach: 

- Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - kwota 1.792 zł (rozdział 15013), 

� wydatki niekwalifikowalne z 2009 r. – kwota 13.278 zł, w ramach: 

- Priorytetu VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich -  kwota 2 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu VIII  Regionalne kadry gospodarki -  kwota 2.002 zł (rozdział 15013), 

- Priorytetu IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - kwota 11.274 zł 

(rozdział 85395), 

� wydatki niekwalifikowalne z 2010 r. – kwota 6.528 zł, w ramach: 

- Priorytetu VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich -  kwota 5.416 zł z tego:  

kwota 5.205 zł (rozdział 15013), kwota 211 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu VII  Promocja Integracji Społecznej - kwota 15 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu VIII  Regionalne kadry gospodarki -  kwota 1.064 zł (rozdział 15013), 

- Priorytetu IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - kwota 33 zł (rozdział 

85395), 

� wydatki niekwalifikowalne z 2011 r. – kwota  3 zł, w ramach: 

- Priorytetu VIII  Regionalne kadry gospodarki -  kwota 3 zł (rozdział 15013), 

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Wyżej wymienione zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy. 

 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 


