
UCHWAŁA  Nr 1328 /2011 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 16 listopada 2011 r. 
  
w sprawie:    zmiany  planu  finansowego  placówek  oświatowych  prowadzonych  przez  Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

Na podstawie art. 257 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Uchwały 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 zmian w planie wydatków w rozdziale w rozdziale 85156 – Składki na 
ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
społecznego, w poszczególnych placówkach oświatowych, w następujący sposób: 

 

w dziale 851 – Ochrona zdrowia 
 
w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego 
 
zmniejsza się plan wydatków w: 
 
Medycznym Studium Zawodowym w Poznaniu im. PCK w Poznaniu  
z kwoty 3.672 zł o kwotę 1.780 zł do kwoty 1.892 zł, z tego: 
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
z kwoty 3.672 zł o kwotę 1.780 zł o kwoty 1.892 zł 
 

 
zwiększa się plan wydatków w: 

 
Zespole Szkół Medycznych w Koninie   
z kwoty 1.200 o kwotę 158 zł do kwoty  1.358 zł, z tego: 
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
z kwoty 1.200  zł o kwotę 158 zł o kwoty 1.358 zł 
 
Medycznym Studium Zawodowym w Ostrowie Wlkp.  
z kwoty 450 zł o kwotę 440 zł do kwoty 890 zł, z tego: 
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
z kwoty 450  zł o kwotę 440 zł o kwoty 890 zł 
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Medycznym Studium Zawodowym w Poznaniu  
z kwoty 5.804 zł o kwotę 374 zł do kwoty 6.178 zł, z tego: 
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
z kwoty 5.804 zł o kwotę 374 zł o kwoty 6.178 zł 
 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance  
z kwoty 141 zł o kwotę 140 zł do kwoty 281 zł, z tego: 
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
z kwoty 141 zł o kwotę 140 zł o kwoty 281 zł 
 
Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Kaliszu  
z kwoty 843 zł o kwotę 281 zł do kwoty 1.124 zł, z tego: 
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
z kwoty 843 zł o kwotę 281 zł o kwoty 1.124 zł 
 
Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Lesznie  
z kwoty 1.600 zł o kwotę 272 zł do kwoty 1.872 zł, z tego: 
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
z kwoty 1.600 zł o kwotę 272 zł o kwoty 1.872 zł 
 
Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Złotowie  
z kwoty 400 o kwotę 115 zł do kwoty 515 zł, z tego: 
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
z kwoty 400 zł o kwotę 115 zł o kwoty 515 zł 
 
 

§ 2 
 
 
Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do 
Uchwały Nr 1328/2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 16 listopada 2011 r. 

 
 

w sprawie:  zmiany planu finansowego placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 

Dokonanie zmiany w planie finansowym ww. placówek oświatowych wynika z konieczności  

urealnienia planu wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej dla osób 

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Składki o których mowa powyżej, szkoły 

obowiązane są odprowadzać za słuchaczy szkół policealnych, powyżej 26-go roku życia, po złożeniu 

przez zainteresowanych słuchaczy stosownego wniosku (ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.).  

W związku z tym, że w Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Poznaniu od nowego roku 

szkolnego zgłosiło się mniej kandydatów a wpłynęły dodatkowe wnioski od zainteresowanych  

w pozostałych placówkach w celu ujęcia ich w deklaracji ubezpieczeniowej, zachodzi konieczność 

dokonania stosownych zmian w tym zakresie. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji  

i Nauki. 

 

 

Marszałek Województwa 
      Marek Woźniak 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


