
UCHWAŁA  Nr 1266 /2011 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 10 listopada 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 562.036 zł o kwotę 9.022 zł do kwoty 571.058 zł 

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 

z kwoty 64.672 zł o kwotę 3.329 zł do kwoty 68.001 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 1.869 zł o kwotę 518 zł do kwoty 2.387 zł 

§ 6669 – 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, 

dotyczące dochodów majątkowych  

z kwoty 9.165 zł o kwotę 2.811 zł do kwoty 11.976 zł 
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rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 497.364 zł o kwotę 5.693 zł do kwoty 503.057 zł, z tego: 

§ 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 7.312 zł o kwotę 588 zł do kwoty 7.900 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 306.170 zł o kwotę 5.105 zł do kwoty 311.275 zł 

 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 17.287.687 zł o kwotę 8.566 zł do kwoty 17.296.253 zł 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 524.506 zł o kwotę 8.566 zł do kwoty 533.072 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 7.806 zł o kwotę 1.011 zł do kwoty 8.817 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 9.375 zł o kwotę 1.058 zł do kwoty 10.433 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 40.244 zł o kwotę 2.959 zł do kwoty 43.203 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 261.877 zł o kwotę 3.538 zł do kwoty 265.415 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 30.007.866 zł o kwotę 9.022 zł do kwoty 30.016.888 zł 

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 

z kwoty 3.391.267 zł o kwotę 3.329 zł do kwoty 3.394.596 zł, z tego: 

 grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

   z kwoty 8.615 zł o kwotę 518 zł do kwoty 9.133 zł 

§ 6669 – Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych 

    z kwoty 9.165 zł o kwotę 2.811 zł do kwoty 11.976 zł 

z tego: 

WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP  

 grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

   o kwotę 518 zł do kwoty 518 zł 

§ 6669 – Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych 

    o kwotę 2.811 zł do kwoty 2.811 zł 

 

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 26.616.599 zł o kwotę 5.693 zł do kwoty 26.622.292 zł, z tego: 

  grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

 z kwoty 7.385.138 zł o kwotę 5.693 zł do kwoty 7.390.831 zł 

z tego:  

PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

 z kwoty 27.628 zł o kwotę 4.801 zł do kwoty 32.429 zł 
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PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 7.357.510 zł o kwotę 892 zł do kwoty 7.358.402 zł 

 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 72.883.584 zł o kwotę 8.566 zł do kwoty 72.892.150 zł 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 42.972.648 zł o kwotę 8.566 zł do kwoty 42.981.214 zł, z tego: 

  grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 9.023.667 zł o kwotę 8.566 zł do kwoty 9.032.233 zł 

z tego:  

PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 436.174 zł o kwotę 2 zł do kwoty 436.176 zł 

 

PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 5.279.379 zł o kwotę 6.173 zł do kwoty 5.285.552 zł 

 

PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 3.136.898 zł o kwotę 2.391 zł do kwoty 3.139.289 zł 

 

§ 3 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 



 5

Uzasadnienie do 
Uchwały Nr 1266 /2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 10 listopada 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 celowej wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjenta WRPO w związku  

z wypowiedzeniem przez niego umowy o dofinansowanie dla projektu RPWP.01.02.01-

30.226/08.  

� dotacji rozwojowej i dotacji celowej wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów  

PO KL, w następujący sposób:   

� środki niewykorzystane z 2010 r. – kwota 418 zł, w ramach: 

- Priorytetu VII  Promocja Integracji Społecznej -  kwota 70 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu VIII  Regionalne kadry gospodarki -  kwota 337 zł (rozdział 15013), 

- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach -  kwota 11 zł,  

(rozdział 85395), 

� środki niewykorzystane z 2011 r. – kwota 1.333 zł, w ramach: 

- Priorytetu VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich -  kwota 2 zł, z tego: kwota 1 zł 

(rozdział 15013), kwota 1 zł (rozdział 85395) 

- Priorytetu VII  Promocja Integracji Społecznej -  kwota 423 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki -  kwota 534 zł, (rozdział 15013), 

- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - kwota 374 zł  

(rozdział 85395), 

� wydatki niekwalifikowalne z 2008 r. – kwota 4.180 zł, w ramach: 

- Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej - kwota 4.180 zł (rozdział 85395), 

� wydatki niekwalifikowalne z 2009 r. – kwota 1 zł, w ramach: 

- Priorytetu VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich -  kwota 1 zł (rozdział 85395), 

� wydatki niekwalifikowalne z 2010 r. – kwota 8.298 zł, w ramach: 

- Priorytetu VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich -  kwota 4.800 zł (rozdział 15013), 

- Priorytetu VII  Promocja Integracji Społecznej - kwota 1.500 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - kwota 1.998 zł (rozdział 

85395), 
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� wydatki niekwalifikowalne z 2011 r. – kwota 21 zł, w ramach: 

- Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki -  kwota 21 zł, (rozdział 15013), 

� środki niekwalifikowalne z 2011 r. – kwota 8 zł, w ramach: 

- Priorytetu IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - kwota 8 zł (rozdział 

85395). 

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Wyżej wymienione zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy. 

 

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 

 

 

 

 

 


