
UCHWAŁA  Nr 1481/2011 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 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: 

 

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 

z kwoty 571.860 zł o kwotę 1.270 zł do kwoty 573.130 zł 

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 503.859 zł o kwotę 1.270 zł do kwoty 505.129 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 8.398 zł o kwotę 876 zł do kwoty 9.274 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 51.945 zł o kwotę 335 zł do kwoty 52.280 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 311.579 zł o kwotę 59 zł do kwoty 311.638 zł 

 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
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z kwoty 17.342.379 zł o kwotę 2.724 zł do kwoty 17.345.103 zł 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 573.679 zł o kwotę 2.724 zł do kwoty 576.403 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 11.447 zł o kwotę 466 zł do kwoty 11.913 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 66.379 zł o kwotę 1 zł do kwoty 66.380 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 272.956 zł o kwotę 2.257 zł do kwoty 275.213 zł 

 

§ 2 

 

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 

2011 na zadania wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób: 

 

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 

z kwoty 34.798.784 zł o kwotę 1.270 zł do kwoty 34.800.054 zł 

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 30.515.595 zł o kwotę 1.270 zł do kwoty 30.516.865 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 7.447.897 zł o kwotę 1.270 zł do kwoty 7.449.167 zł 

 

z tego:  

PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 32.444 zł o kwotę 187 zł do kwoty 32.631 zł 

 

PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 
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z kwoty 7.415.453 zł o kwotę 1.083 zł do kwoty 7.416.536 zł 

 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 76.346.949 zł o kwotę 2.724 zł do kwoty 76.349.673 zł 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 46.682.987 zł o kwotę 2.724 zł do kwoty 46.685.711 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 8.812.175 zł o kwotę 2.724 zł do kwoty 8.814.899 zł 

 

z tego:  

PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 436.610 zł o kwotę 441 zł do kwoty 437.051 zł 

 

PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 4.955.629 zł o kwotę 2.257 zł do kwoty 4.957.886 zł 

 

PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 3.246.696 zł o kwotę 26 zł do kwoty 3.246.722 zł 

 

§ 3 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do 
Uchwały Nr 1481/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 29 grudnia 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 dotacji rozwojowej i dotacji celowej 

wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów PO KL, w następujący sposób:   

� środki niewykorzystane z 2010 r. – kwota 2.199 zł, w ramach: 

- Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 187 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej - kwota 1.954 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki - kwota 56 zł (rozdział 15013), 

- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - kwota 2 zł  

(rozdział 85395), 

� środki niewykorzystane z 2011 r. – kwota 864 zł, w ramach: 

- Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - kwota 187 zł (rozdział 15013), kwota  

1 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej - kwota 19 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki - kwota 633 zł (rozdział 15013),  

- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - kwota 24 zł (rozdział 

85395). 

� środki niekwalifikowalne z 2008 r. – kwota 1 zł, w ramach: 

- Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej - kwota 1 zł (rozdział 85395), 

� wydatki niekwalifikowalne z 2009 r. – kwota 394 zł, w ramach: 

- Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki - kwota 394 zł (rozdział 15013), 

� wydatki niekwalifikowalne z 2010 r. – kwota 536 zł, w ramach: 

- Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - kwota 253 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej - kwota 283 zł (rozdział 85395), 

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Wyżej wymienione zmiany zostały dokonane na wniosek Wicedyrektora d.s. Wdrażania EFS 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 


