
UCHWAŁA NR XXXII/445/09 

SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 2 marca 2009r.       

zmieniająca uchwałę  Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

22 grudnia 2008r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2009 

 

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, 
art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173, art. 175, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 
2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  
ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W uchwale Nr  XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 
2008r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2009 zmienionej uchwałą 
Nr XXXI/436/09 z dnia 26 stycznia 2009r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1 ust. 1 uchwały  

zwiększa się dochody budżetu  Województwa Wielkopolskiego o kwotę 5.239.299 zł do 

kwoty 1.218.164.117 zł, z tego: 

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.999.299 zł do kwoty 739.304.784 zł, 

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 240.000 zł do kwoty 478.859.333 zł, 

zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak  

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały  

 

2) w § 2 ust. 1 uchwały  

zwiększa się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 467.540 zł do kwoty  

1.454.402.861 zł 

 

3) w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały  

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 227.540 zł do kwoty 644.820.336 zł 

 

4) w § 2 ust. 2 pkt 1b uchwały  

zwiększa się dotacje o kwotę 17.000 zł do kwoty 302.859.814 zł, w tym: 
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- zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 

17.000 zł do kwoty 82.809.750 zł, 

zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak  

w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały  

 

5) w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały 

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 240.000 zł do kwoty 809.582.525 zł 

 

6) w § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały  

zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  

zadań zleconych ustawami o kwotę 280 zł do kwoty 106.563.280 zł, w tym: 

ustala się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych  

w nadmiernej wysokości w wysokości 280 zł, 

zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak  

w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 

zmienia się treść załącznika nr 13 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak  

w załączniku nr 13 do niniejszej uchwał  

zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak  

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 

 

7) w § 2 ust. 4 uchwały  

zmienia się treść  załącznika Nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi w 2009 roku i latach następnych i nadaje mu się treść jak  

w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały 

 

8) w § 2 ust. 5 uchwały 

zmienia się treść załącznika nr 12 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały 

 

9) w § 3 uchwały  

zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 4.771.759 zł do kwoty 236.238.744 zł 

zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 4.771.759 zł do kwoty 13.471.759 zł 
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Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z: kredytu 

bankowego oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków budżetu 

Województwa Wielkopolskiego w 2007 i 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXXII/445/09 

z dnia 2 marca 2009r. 
 

1. Wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 4.788.363 zł z tytułu 
refundacji poniesionych wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych, 
zwrotu dotacji i odsetek od dotacji, w następujący sposób: 

 
dochody  Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się   
 
dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 
rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 
o kwotę 1.367.591 zł, z tego: 
§ 0909 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych  
w nadmiernej wysokości o kwotę 4.837 zł 
§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
o kwotę 1.334.549 zł 
§ 2918 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  
lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 21.043 zł 
§ 2919 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  
lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 7.162 zł 
 
dział 730 – Nauka 
rozdział 73095 – Pozostała działalność 
o kwotę 818 zł § 0909 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  
 
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 
o kwotę 3.419.954 zł, z tego:  
§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
o kwotę 3.406.778 zł 
§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 280 zł 
§ 2918 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  
lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 9.672 zł 
§ 2919 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  
lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 3.224 zł 
 

wydatki Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się  
 
dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 
rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 
o kwotę 12.282 zł - pozostałe wydatki bieżące 
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Powyższe środki dotyczą zwrotu dotacji (7.445 zł) oraz odsetek (4.837 zł) od dotacji:  
• niewykorzystanej w 2007 roku na realizację w ramach ZPORR Działania 3.4 

Mikroprzedsiębiorstwa przez beneficjenta Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie - 
kwota 525 zł (dotacja), z tego: 242 zł w części krajowych środków publicznych, 283 zł  
w części udziału UE, 

• wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na realizację w ramach programu ZPORR 
Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości przez beneficjentów:  
- Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – kwota 86 zł zwrot dotacji  

(2006 rok), 
- Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Pile – kwota 32 zł odsetki (2006 rok – 23 zł, 

2007 rok – 9 zł), 
- Agencję Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile – kwota 11.639 zł, z tego: 6.834 zł 

zwrot dotacji, 4.805 zł odsetki (2007 rok). 
Powyższe środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 
dział 730 – Nauka 
rozdział 73095 – Pozostała działalność 
o kwotę 818 zł - pozostałe wydatki bieżące 
 
Powyższe środki dotyczą zwrotu odsetek od niewykorzystanej w 2008 roku dotacji 
przyznanej z budżetu państwa na realizację w ramach programu ZPORR Działania 2.6 
Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy przez beneficjentów:  
− Pilską Izbę Gospodarczą – kwota 551 zł,  
− Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich – kwota 267 zł. 
Powyższe środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 
o kwotę 3.504 zł  - pozostałe wydatki bieżące 
 
Środki w wysokości 280 zł dotyczą zwrotu dotacji z budżetu państwa przekazanej 
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu na realizację zadania z zakresu administracji 
rządowej – służba zastępcza i podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Ww. kwota stanowi nienależnie pobrane świadczenia pieniężne z tytułu 
odbywania służby zastępczej.  
 
Środki w wysokości 3.224 zł dotyczą zwrotu dotacji przyznanych z budżetu państwa: 
• niewykorzystanych na realizację w 2007 roku w ramach ZPORR Działania 2.4 

Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi przez 
beneficjenta Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej – 2.717 zł,  

• wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na realizację w 2006 roku w ramach 
ZPORR Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa przez 
beneficjenta Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości – kwota 507 zł. 

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 

rozchody Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
§ 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4.771.759 zł 
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Kwota 1.334.549 zł dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków poniesionych w 2007 roku na realizację  
w ramach ZPORR Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości. Środki te wpłynęły na 
rachunek pożyczki dla Działania 2.5 ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostały 
pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową 
pożyczki zawartą z BGK. 
 
Kwota 20.760 zł dotyczy zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji 
pochodzącej z pożyczki na prefinansowanie w ramach ZPORR, Działania 2.5 Promocja 
przedsiębiorczości przez beneficjentów: 
− Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – kwota 259 zł (2006 rok), 
− Agencję Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile – kwota 20.501 zł (2007 rok). 
Powyższe środki zostaną przekazane na rachunek pożyczki dla Działania 2.5 do Banku 
Gospodarstwa Krajowego jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie. 
 
Kwota 3.406.778 zł dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, będących refundacją wydatków poniesionych na realizację w ramach 
ZPORR: 
- Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy  

i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – kwota 2.875.561 zł, z tego:  
1.801.920 zł (2005 rok), 398.898 zł (2006 rok), 674.743 zł (2007 rok), 

- Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa – kwota 531.217 zł 
(2008 rok). 

Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki dla Działania 2.1 i 2.3 ZPORR w Banku 
Gospodarstwa Krajowego i zostały pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na 
prefinansowanie zgodnie z umową pożyczki zawartą z BGK. 
 
Kwota 9.672 zł dotyczy zwrotu dotacji pochodzących z pożyczki na prefinansowanie: 
• niewykorzystanych na realizację w 2007 roku w ramach ZPORR Działania 2.4 

Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi przez 
beneficjenta Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej – kwota 8.152 zł, 

• wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na realizację w 2006 roku w ramach 
ZPORR Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa przez 
beneficjenta Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości – kwota 1.520 zł. 

Powyższe środki zostaną przekazane na rachunek pożyczki dla Działania 2.3 i 2.4 do Banku 
Gospodarstwa Krajowego jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie.  
 
2. Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/347/08 Rady Miasta Piły z dnia 25 listopada 2008r.  

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2009 pomocy finansowej dla samorządu 
Województwa Wielkopolskiego na zadania w zakresie obsługi bibliotecznej i edukacji 
regionalnej oraz zawarcia stosownych umów oraz wniosków p.o. Dyrektora 
Departamentu Kultury z 5 stycznia 2009r., znak DK.IX-3011/02/09 i Z-cy Dyrektora 
Departamentu Edukacji i Nauki z 6 stycznia 2009r., znak DE-I-1/3011/2/09 wprowadza 
się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 34.000 zł w następujący sposób: 
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dochody  Województwa na 2009 rok 

 

zwiększa się 
 
dział 801 – Oświata i wychowanie 
rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne 
o kwotę 17.000 zł § 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
 
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
rozdział 92118 – Muzea 
o kwotę 17.000 zł § 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

 

wydatki Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
 
dział 801 – Oświata i wychowanie 
rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne 
o kwotę 17.000 zł - pozostałe wydatki bieżące 
 
Powyższe  środki zostaną przeznaczone dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile  
na zadania realizowane w zakresie gromadzenia fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi 
bibliotecznej mieszkańców miasta Piły. 
 
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
rozdział 92118 – Muzea 
o kwotę 17.000 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile na 
zadania realizowane w zakresie organizacji wystaw i innych form edukacji regionalnej dla 
społeczeństwa miasta Piły. 
 
3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 27 stycznia 2008r., znak 

DSR.III.3011-11/09 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 
60.000 zł w następujący sposób: 

 
dochody  Województwa na 2009 rok 

 

zwiększa się 
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdział 90095 – Pozostała działalność 
o kwotę 60.000 zł § 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora finansów publicznych  
 



 8 
 

wydatki Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdział 90095 – Pozostała działalność 
o kwotę 60.000 zł - pozostałe wydatki bieżące  
 
Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie 
Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011  
z perspektywą na lata 2012-2019”, zgodnie z pismem WFOŚiGW z 19 stycznia 2009r., znak 
WFOS-II-PU-KA/400/239/2009.  
 
4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 26 stycznia 2008r., znak 

DSR.III.3011-7/09 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 
116.936 zł w następujący sposób: 

 
dochody  Województwa na 2009 rok 

 

zwiększa się 
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych  
o kwotę 116.936 zł § 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora finansów publicznych  
 

wydatki Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych  
o kwotę 116.936 zł - pozostałe wydatki bieżące  
 
Powyższe środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja 13 sztuk 
mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap III”  pochodzą z: 
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
(umowa dotacji nr 231/U/400/513/2008 z dnia 13 listopada 2008r.) - kwota 874 zł,  
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrowie 
Wielkopolskim (aneks nr 1 z dnia 31 grudnia 2008r. do porozumienia z dnia 24 października 
2008r. pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Województwem Wielkopolskim) - kwota 514 zł,  
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lesznie (aneks nr 4 
z dnia 31 grudnia 2008r. do porozumienia z dnia 31 marca 2005r. pomiędzy Powiatem 
Leszczyńskim a Województwem Wielkopolskim) - kwota 52.848 zł,  
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jarocinie (aneks  
nr 2/2008 z dnia 31 grudnia 2008r. do umowy nr 2/PFOŚiGW/2005 z dnia 8 marca 2005r. 
pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Województwem Wielkopolskim) - kwota 62.700 zł. 
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5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom z 26 stycznia 2009r., znak DZ.V-3011/1/09 dokonuje się przeniesienia  
w planie wydatków w następujący sposób: 
 

wydatki Województwa na 2009 rok 

 
dział 851 – Ochrona zdrowia 
 
zmniejsza się 
rozdział 85195 – Pozostała działalność 
o kwotę 70.000 zł - pozostałe wydatki bieżące 
 
zwiększa się 
rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 
o kwotę 70.000 zł - pozostałe wydatki bieżące 
 
Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków 
na pokrycie zobowiązań zlikwidowanego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Lesznie  
w Likwidacji ustalonych w wyniku weryfikacji bilansu. 
 
6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 29 stycznia 2009r. 

wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 240.000 zł  
w następujący sposób: 

 
dochody Województwa na 2009 rok 

 

zwiększa się  
dział 600 – Transport i łączność 
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 
o kwotę 240.000 zł  § 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  
i zakupów inwestycyjnych  

 

 wydatki Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się  
dział 600 – Transport i łączność 
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 
o kwotę 240.000 zł  § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone na: 
- dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Osieczna-Leszno 

(Uchwała Nr XXIII/207/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2008 roku  
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta i Gminy na rzecz 
Województwa Wielkopolskiego w roku 2009) – kwota 100.000 zł, 

- budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w miejscowości Pawłówek 
(Uchwała Nr XXI/194/08 Rady Gminy Blizanów dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Blizanów) – kwota 90.000 zł, 

- budowę chodnika wraz z budową pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową nr 2406P (Uchwała Nr 238/XXXIV/2009 Rady 
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Gminy Czerwonak z dnia 15 stycznia 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Wielkopolskiemu w prowadzeniu zadania: „budowa chodnika wraz  
z budową pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 196  
z drogą powiatową nr 2406P) – kwota 50.000 zł. 

 
7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 2 lutego 2009r. dokonuje 

się następujących zmian w planie wydatków w następujący sposób: 
 

wydatki Województwa na 2009 rok 

 
dział 600 – Transport i łączność 
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 
 
zmniejsza się 
o kwotę 69.315.177 zł § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 
zwiększa się  
o kwotę 69.315.177 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 

3 czerwca 2008r. ogłoszone zostały przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.  

„Wytyczne…” będące dokumentem opracowanym na podstawie dyrektyw Wspólnot 
Europejskich a przede wszystkim dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r., 
zostały uprawomocnione ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich dysponując przygotowanymi projektami 
budowlanym, zleci – zgodnie z obowiązującą ustawą opracowanie materiałów do 
przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, które są niezbędne do 
wystąpienia z wnioskami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia, jak również dla uzyskania z Urzędu Wojewódzkiego decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej. Czas oczekiwania na uzyskanie ww. decyzji wynosi ok. 12 
miesięcy.  
W związku z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji zadań w ramach WRPO dokonuje się 
przeniesienia pięciu zadań przewidzianych do realizacji w ramach WRPO, Priorytet II 
Infrastruktura Komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań 
drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach 
powiatu) (§ 6059): 
• Droga Nr 434 - budowa obwodnicy m. Krobia o dł. 1,9 km: 

- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 1.926.405 zł o kwotę 1.926.405 zł, 
• Droga Nr 270 Brześć Kujawski - Koło odc. Świętosławice - Podkiejsze - przebudowa 

drogi na odcinku o dł. 9,3 km: 
- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 1.250.000 zł o kwotę 1.250.000 zł, 
- 2010 rok zmniejszenie z kwoty 1.406.195 zł o kwotę 1.406.195 zł, 

• Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Radosiew - Trzcianka - przebudowa drogi na 
odcinku o dł.13,1 km: 
- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 1.750.000 zł o kwotę 1.750.000 zł, 
- 2010 rok zmniejszenie z kwoty 1.889.219 zł o kwotę 1.889.219 zł, 
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• Droga Nr 450 Kalisz - Opatów odc. Doruchów - Torzeniec - przebudowa drogi na 
odcinku o dł. 7,7 km: 
- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 1.200.000 zł o kwotę 1.200.000 zł, 
- 2010 rok zmniejszenie z kwoty 1.281.942 zł o kwotę 1.281.942 zł, 

• Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. Szamotuły-Oborniki - przebudowa drogi 
na odcinku o dł. 15,4 km: 
- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 2.300.000 zł o kwotę 2.300.000 zł, 
- 2010 rok zmniejszenie z kwoty 2.313.021 zł o kwotę 2.313.021 zł, 

do przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych województwa (§ 6050) tj.: 
• Droga Nr 434 - budowa obwodnicy m. Krobia o dł. 1,9 km: 

� wartość zadania – kwota 13.822.667 zł, 
� 2009 rok zwiększenie o kwotę 11.963.370 zł do kwoty 11.963.370 zł, 
� 2010 rok zwiększenie o kwotę 1.859.297 zł do kwoty 1.859.297 zł, 

• Droga Nr 270 Brześć Kujawski - Koło odc. Świętosławice - Podkiejsze - przebudowa 
drogi na odcinku o dł. 9,3 km: 
- wartość zadania – kwota 19.472.665 zł,  
- 2009 rok zwiększenie o kwotę 9.841.795 zł do kwoty 9.841.795 zł, 
- 2010 rok zwiększenie o kwotę 9.630.870 zł do kwoty 9.630.870 zł, 

• Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Radosiew - Trzcianka - przebudowa drogi na 
odcinku o dł.13,1 km: 
- wartość zadania – kwota 25.771.288 zł,  
- 2009 rok zwiększenie o kwotę 9.139.856 zł do kwoty 9.139.856 zł, 
- 2010 rok zwiększenie o kwotę 16.631.432 zł do kwoty 16.631.432 zł, 

• Droga Nr 450 Kalisz - Opatów odc. Doruchów - Torzeniec - przebudowa drogi na 
odcinku o dł. 7,7 km: 
- wartość zadania – kwota 16.986.939 zł, 
- 2009 rok zwiększenie o kwotę 11.390.645 zł do kwoty 11.390.645 zł, 
- 2010 rok zwiększenie o kwotę 5.596.294 zł do kwoty 5.596.294 zł, 

• Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. Szamotuły-Oborniki - przebudowa drogi 
na odcinku o dł. 15,4 km: 
- wartość zadania – kwota 32.356.045 zł,  
- 2009 rok zwiększenie o kwotę 13.401.263 zł do kwoty 13.401.263 zł, 
- 2010 rok zwiększenie o kwotę 18.954.782 zł do kwoty 18.954.782 zł. 

 
Ponadto dokonuje się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym w następujący sposób: 
� zadania przewidziane do realizacji w ramach WRPO, Priorytet II, Działanie 2.1 (§ 6059): 
• Droga Nr 241 - budowa obwodnicy m. Wągrowiec o dł. 1,6 km: 

- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 4.400.000 zł o kwotę 4.400.000 zł, 
- 2010 rok zmniejszenie z kwoty 4.550.804 zł o kwotę 150.804 zł do kwoty 4.400.000 zł, 
- 2011 rok zwiększenie o kwotę 4.550.804 zł do kwoty 4.550.804 zł, 

• Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km: 
- wartość zadania zwiększenie z kwoty 118.135.395 zł o kwotę 33.057.389 zł do kwoty 
151.192.784 zł, 

- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 7.088.000 zł o kwotę 6.788.000 zł do kwoty 300.000 zł, 
- 2010 rok zwiększenie z kwoty 7.080.000 zł o kwotę 5.920.000 zł do kwoty  
13.000.000 zł, 

- 2011 rok zwiększenie z kwoty 3.552.309 zł o kwotę 5.826.609 zł do kwoty 9.378.918 zł, 
• Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa mostu (rz. Bukowiczka): 

- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 202.123 zł o kwotę 202.123 zł, 
- 2010 rok zwiększenie o kwotę 202.124 zł do kwoty 202.124 zł, 
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• Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa wiaduktu nad linią PKP: 
- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 1.629.274 zł o kwotę 1.629.274 zł, 
- 2010 rok zwiększenie o kwotę 1.629.275 zł do kwoty 1.629.275 zł, 

• Droga Nr 434  budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km: 
- wartość zadania zwiększenie z kwoty 13.570.000 zł o kwotę 7.289.125 zł do kwoty 
20.859.125 zł, 

- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 2.035.500 zł o kwotę 1.835.500 zł do kwoty 200.000 zł, 
- 2010 rok zwiększenie o kwotę 2.928.869 zł do kwoty 2.928.869 zł, 

• Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 
11,7 km: 
- wartość zadania zwiększenie z kwoty 5.175.000 zł o kwotę 14.544.503 zł do kwoty 
19.719.503 zł, 

- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 380.000 zł o kwotę 380.000 zł, 
- 2010 rok zwiększenie z kwoty 396.250 zł o kwotę 1.082.713 zł do kwoty 1.478.963 zł, 
- 2011 rok zwiększenie o kwotę 1.478.963 zł do kwoty 1.478.963 zł, 

• Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew: 
- wartość zadania zwiększenie z kwoty 4.382.200 zł o kwotę 6.713.335 zł do kwoty 
11.095.535 zł, 

- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 280.000 zł o kwotę 80.000 zł do kwoty 200.000 zł, 
- 2010 rok zwiększenie z kwoty 377.330 zł o kwotę 1.087.001 zł do kwoty 1.464.331 zł, 

• Droga Nr 178 obwodnica m. Czarnków - budowa obwodnicy o dł. 6,2 km: 
- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 7.060.000 zł o kwotę 7.060.000 zł, 
- 2011 rok zwiększenie z kwoty 3.621.106 zł o kwotę 3.378.894 zł do kwoty 7.000.000 zł, 
- po roku 2011 zwiększenie o kwotę 3.681.106 zł do kwoty 3.681.106 zł, 

• Droga Nr 433 Swarzędz - Gądki m. Żerniki - budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km: 
- wartość zadania zwiększenie z kwoty 3.450.000 zł o kwotę 1.210.415 zł do kwoty 
4.660.415 zł, 

- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 240.000 zł o kwotę 240.000 zł, 
- 2010 rok zwiększenie z kwoty 277.500 zł o kwotę 421.563 zł do kwoty 699.063 zł, 

• Droga Nr 307 Poznań - Buk odc. Poznań - Zakrzewo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 
5,1 km: 
- wartość zadania zwiększenie z kwoty 76.187.500 zł o kwotę 22.280.680 zł do kwoty 
98.468.180 zł, 

- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 3.809.000 zł o kwotę 3.609.000 zł do kwoty 200.000 zł, 
- 2010 rok zmniejszenie z kwoty 7.619.125 zł o kwotę 468.023 zł do kwoty 7.151.102 zł, 
- 2011 rok zwiększenie o kwotę 7.419.125 zł do kwoty 7.419.125 zł, 

• Droga Nr 470 Kościelec - Skarszew odc. Ceków Kolonia-Kościelec - przebudowa drogi 
na odcinku o dł. 34,97 km: 
- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 6.600.000 zł o kwotę 6.600.000 zł, 
- 2010 rok zmniejszenie z kwoty 6.917.111 zł o kwotę 159.111 zł do kwoty 6.758.000 zł, 
- 2011 rok zwiększenie o kwotę 6.759.111 zł do kwoty 6.759.111 zł, 

• Droga Nr 184 Szamotuły - Przeźmierowo odc. Pamiątkowo - Przeźmierowo - przebudowa 
drogi na odcinku o dł. 12,07 km: 
- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 2.200.000 zł o kwotę 1.900.000 zł do kwoty 300.000 zł, 
- 2010 rok zmniejszenie z kwoty 4.484.375 zł o kwotę 184.375 zł do kwoty 4.300.000 zł, 
- 2011 rok zwiększenie o kwotę 2.084.375 zł do kwoty 2.084.375 zł, 

• Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc.  Niekursko - granica województwa - przebudowa 
drogi na odcinku o dł. 5 km: 
- wartość zadania zwiększenie z kwoty 5.750.000 zł o kwotę 5.842.669 zł do kwoty 
11.592.669 zł, 
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- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 862.500 zł o kwotę 862.500 zł, 
- 2011 rok zwiększenie o kwotę 1.738.901 zł do kwoty 1.738.901 zł, 

• Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec odc. Mochy - granica województwa - przebudowa 
drogi na odcinku o dł. 15 km: 
- wartość zadania zwiększenie z kwoty 18.687.500 zł o kwotę 57.426.258 zł do kwoty 
76.113.758 zł, 

- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 2.803.125 zł o kwotę 2.803.125 zł, 
- 2011 rok zwiększenie o kwotę 11.417.064 zł do kwoty 11.417.064 zł, 

• Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. - remont wiaduktu nad linią PKP: 
- wartość zadania zwiększenie z kwoty 12.500.000 zł o kwotę 717.279 zł do kwoty 
13.217.279 zł, 

- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 1.875.000 zł o kwotę 1.875.000 zł, 
- 2011 rok zwiększenie o kwotę 1.982.592 zł do kwoty 1.982.592 zł, 

• Droga Nr 194 m. Smogulec - przebudowa mostu (rz. Kcynianka): 
- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 386.250 zł o kwotę 386.250 zł, 
- po roku 2011 zwiększenie o kwotę 386.250 zł do kwoty 386.250 zł, 

• Droga Nr 431 m. Rogalinek - budowa mostu (rz. Warta): 
- 2010 rok zmniejszenie z kwoty 10.000.000 zł o kwotę 10.000.000 zł, 
- 2011 rok zmniejszenie z kwoty 1.587.500 zł o kwotę 1.587.500 zł, 
- po roku 2011 zwiększenie o kwotę 11.587.500 zł do kwoty 11.587.500 zł, 

• Droga Nr 433 Swarzędz - Garby - przebudowa drogi na odcinku o dł. 3 km: 
- 2010 rok zmniejszenie z kwoty 2.250.000 zł o kwotę 2.250.000 zł, 
- po roku 2011 zwiększenie o kwotę 2.250.000 zł do kwoty 2.250.000 zł, 

• Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł.  
38,5 km: 
- wartość zadania zwiększenie z kwoty 147.078.486 zł o kwotę 10.221.514 zł do kwoty 
157.300.000 zł, 

- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 7.353.000 zł o kwotę 7.353.000 zł, 
- 2010 rok zwiększenie z kwoty 7.350.000 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 7.353.000 zł, 
- 2011 rok zwiększenie z kwoty 7.358.773 zł o kwotę 1.524.454 zł do kwoty 8.883.227 zł, 
- po roku 2011 zwiększenie o kwotę 7.358.773 zł do kwoty 7.358.773 zł, 

• Droga Nr 196 odc. Murowana Goślina - Wągrowiec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 
28,7 km: 
- wartość zadania zwiększenie z kwoty 103.600.000 zł o kwotę 6.357.952 zł do kwoty 
109.957.952 zł, 

- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 3.885.000 zł o kwotę 3.885.000 zł, 
- 2010 rok zmniejszenie z kwoty 7.770.000 zł o kwotę 7.770.000 zł, 
- 2011 rok zmniejszenie z kwoty 3.885.000 zł o kwotę 3.885.000 zł, 
- po roku 2011 zwiększenie o kwotę 16.493.693 zł do kwoty 16.493.693 zł, 

• Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. Pniewy - Otorowo - remont drogi na 
odcinku o dł. 15,8 km: 
- wartość zadania zwiększenie z kwoty 39.500.000 zł o kwotę 4.137.655 zł do kwoty 
43.637.655 zł, 

- 2010 rok zwiększenie z kwoty 5.925.000 zł o kwotę 620.649 zł do kwoty 6.545.649 zł, 
• Droga Nr 194 m. Żuławka - remont mostu (rz. Noteć): 

- 2010 rok zmniejszenie z kwoty 1.081.500 zł o kwotę 1.081.500 zł, 
- po roku 2011 zwiększenie o kwotę 1.081.500 zł do kwoty 1.081.500 zł, 

• Droga Nr 180 Kocień Wlkp. - Piła m. Piła przebudowa ul. H. Siemiradzkiego na odcinku 
o dł. 3,4 km: 
- 2010 rok zmniejszenie z kwoty 1.078.125 zł o kwotę 1.078.125 zł, 
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- po roku 2011 zwiększenie o kwotę 1.078.125 zł do kwoty 1.078.125 zł, 
• Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi na odcinku o dł.  

14,6 km: 
- 2010 rok zmniejszenie z kwoty 2.460.000 zł o kwotę 2.460.000 zł, 
- 2011 rok zmniejszenie z kwoty 2.471.250 zł o kwotę 2.471.250 zł, 
- po roku 2011 zwiększenie o kwotę 4.931.250 zł do kwoty 4.931.250 zł, 

• Droga Nr 123 Huta Szklana-Przesieki - przebudowa drogi na odcinku o dł. 17,6 km: 
- 2010 rok zmniejszenie z kwoty 1.100.000 zł o kwotę 1.100.000 zł, 
- 2011 rok zmniejszenie z kwoty 3.775.000 zł o kwotę 3.775.000 zł, 
- po roku 2011 zwiększenie o kwotę 4.875.000 zł do kwoty 4.875.000 zł, 

• Droga Nr 197 Sławica - Gniezno m. Kiszkowo - przebudowa drogi na odcinku o dł.  
5,7 km: 
- 2010 rok zmniejszenie z kwoty 430.000 zł o kwotę 430.000 zł, 
- 2011 rok zmniejszenie z kwoty 432.500 zł o kwotę 432.500 zł, 
- po roku 2011 zwiększenie o kwotę 862.500 zł do kwoty 862.500 zł, 

• Droga Nr 443 Jarocin-Tuliszków odc. Królików-Rychwał - przebudowa drogi na odcinku 
o dł. 11,2 km: 
- 2010 rok zmniejszenie z kwoty 1.050.000 zł o kwotę 1.050.000 zł, 
- 2011 rok zmniejszenie z kwoty 2.184.375 zł o kwotę 2.184.375 zł, 
- po roku 2011 zwiększenie o kwotę 3.234.375 zł do kwoty 3.234.375 zł, 

• Droga Nr 447 Antonin - Grabów n/Prosną odc. Mikstat-Grabów n/Prosną - przebudowa 
drogi na odcinku o dł. 11,7 km: 
- 2010 rok zmniejszenie z kwoty 650.000 zł o kwotę 650.000 zł, 
- 2011 rok zmniejszenie z kwoty 1.506.250 zł o kwotę 1.506.250 zł, 
- po roku 2011 zwiększenie o kwotę 2.156.250 zł do kwoty 2.156.250 zł, 

• Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych: 
- wartość zadania zmniejszenie z kwoty 74.276.624 zł o kwotę 9.000.000 zł do kwoty 
65.276.624 zł, 

- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 10.000.000 zł o kwotę 9.000.000 zł do kwoty  
1.000.000 zł, 

� zadania realizowane ze środków własnych województwa (§ 6050): 
• w związku z koniecznością zaktualizowania posiadanych dokumentacji pod kątem 

nowych przepisów środowiskowych zadanie: Opracowanie dokumentacji i wykup 
gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji: 
- zwiększa się wartość zadania z kwoty 40.898.582 zł o kwotę 5.500.000 zł do kwoty 
46.398.582 zł, 

- 2009 rok zwiększenie z kwoty 6.000.000 zł o kwotę 5.500.000 zł do kwoty  
11.500.000 zł, 

• w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na zadanie: Droga Nr 241 
Wągrowiec - Rogoźno m. Rogoźno - rondo: 
- zwiększa się wartość zadania z kwoty 920.000 zł o kwotę 1.396.236 zł do kwoty 
2.316.236 zł, 

- 2009 rok zwiększenie z kwoty 920.000 zł o kwotę 1.396.236 zł do kwoty 2.316.236 zł, 
• w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na zadanie: Droga Nr 306 Lipnica-

Dymaczewo m. Buk ul. Św. Rocha i ul. Wielkowiejska: 
- zwiększa się wartość zadania z kwoty 433.000 zł o kwotę 3.559.829 zł do kwoty 
3.992.829 zł, 

- 2009 rok zwiększenie z kwoty 433.000 zł o kwotę 699.187 zł do kwoty 1.132.187 zł, 
- 2010 rok zwiększenie o kwotę 1.628.508 zł do kwoty 1.628.508 zł, 
- 2011 rok zwiększenie o kwotę 1.232.134 zł do kwoty 1.232.134 zł, 
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• w wyniku zmian projektowych zadania: Droga Nr 190 Krajenka - Gniezno odc. 
Białośliwie - Szamocin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 6 km: 
- zwiększa się wartość zadania z kwoty 11.912.779 zł o kwotę 460.546 zł do kwoty 
12.373.325 zł,  

- 2009 rok zwiększenie z kwoty 3.050.000 zł o kwotę 460.546 zł do kwoty 3.510.546 zł, 
• w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego oraz naniesieniem poprawek 

projektowych wprowadza się zadanie: Droga Nr 449 i 447 obwodnica m. Grabów 
n/Prosną budowa obwodnicy o dł. 1,54 km: 
- wartość zadania – kwota 19.300.000 zł, 
- 2009 rok – kwota 5.522.279 zł, 
Pozostałe środki w wysokości 13.777.721 zł ujęte są w wydatkach niewygasających  
z upływem roku 2008. 

 
8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 lutego 2009r., 

znak DPR-II-5/3407/6-2/PK/09 dokonuje się następujących zmian w planie wydatków  
w następujący sposób: 

 
wydatki Województwa na 2009 rok 

 
zmniejsza się 
 
dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 
rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 
o kwotę 10.000 zł § 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 
Polityki Rolnej  
 
Powyższe środki zmniejszają plan wydatków Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP 
realizowanego w ramach Priorytetu I – Konkurencyjność przedsiębiorstw. 
 
dział 600 – Transport i łączność 
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 
o kwotę 76.988.416 zł § 6208 – Dotacje rozwojowe 
 
Powyższe środki zmniejszają plan wydatków Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego 
układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich  
w miastach na prawach powiatu) realizowanego w ramach Priorytetu II – Infrastruktura 
komunikacyjna. Ww. zmniejszenie wynika z opóźnienia rozpoczęcia realizacji zadań  
w ramach WRPO (pkt. 7 Uzasadnienia do niniejszego projektu Uchwały w sprawie budżetu 
Województwa Wielkopolskiego na rok 2009). 
 
 zwiększa się 
 
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
rozdział – 70095 – Pozostała działalność 
o kwotę 61.000.000 zł § 6208 – Dotacje rozwojowe 
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu IV – Rewitalizacja 
obszarów problemowych, Działania 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, inicjatywy 
JESSICA. 
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dział 750 – Administracja publiczna 
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie 
o kwotę 10.000 zł § 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 
Polityki Rolnej  
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu VII – Pomoc 
Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania  
i wdrażania WRPO. 
 
dział 803 – Szkolnictwo wyższe 
rozdział 80395 – Pozostała działalność 
o kwotę 15.988.416 zł § 6208 – Dotacje rozwojowe 
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu V – Infrastruktura dla 
kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego. 
 
Ww. zmiany w planie wydatków polegają na zabezpieczeniu odpowiednich środków na 
refundacje wydatków dla beneficjentów zgodnie z aktualną prognozą wydatków opartą na 
harmonogramie naborów, harmonogramach wydatków będących załącznikami do  
podpisanych umów o dofinansowanie. 
 
 
 


