
UCHWAŁA NR XXXIII/458/09 

SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 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 (Dz. Urz. Woj. 
Wielk. z 2009r. Nr 31, poz. 467 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1 ust. 1 uchwały  

zmniejsza się dochody budżetu  Województwa Wielkopolskiego o kwotę 5.762.089 zł do 

kwoty 1.212.645.028 zł, z tego: 

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 5.126.028 zł do kwoty 734.413.756 zł, 

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 636.061 zł do kwoty 478.231.272 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 § 1 ust. 2 uchwały 

ustala się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 385.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 

do niniejszej uchwały 

 

3) w § 2 ust. 1 uchwały  

zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 5.767.232 zł do 

kwoty  1.448.878.629 zł 
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4) w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały  

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.800.103 zł do kwoty 646.843.027 zł 

 

5) w § 2 ust. 2 pkt 1a uchwały 

zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 140.325 zł do kwoty 

143.485.926 zł 

 

6) w § 2 ust. 2 pkt 1b uchwały  

zwiększa się dotacje o kwotę 2.618.593 zł do kwoty 305.829.407 zł, w tym: 

- zwiększa się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 448.122 zł 

do kwoty 2.433.122 zł 

zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak  

w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały  

- zmniejsza się dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę  

151.200 zł do kwoty 8.676.800 zł, 

- zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 50.000 zł do kwoty 751.065 zł, 

- zwiększa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 139.777 zł do kwoty 8.343.615 zł, 

- zwiększa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych o kwotę 1.189.000 zł do kwoty 5.969.497 zł 

- zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 

567.000 zł do kwoty 83.376.750 zł, 

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

w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały  

- zwiększa się dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  

o kwotę 475.894 zł do kwoty 80.118.558 zł, 

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

w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały  
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7) w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały 

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.567.335 zł do kwoty 802.035.602 zł, w tym: 

zmniejsza się dotacje o kwotę 4.559.561 zł do kwoty 524.766.589 zł 

 

8) w § 2 ust. 2 pkt 2a uchwały 

zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 

3.829.000 zł do kwoty 57.422.803 zł 

 

9) w § 2 ust. 2 pkt 2c uchwały 

zmniejsza się dotacje rozwojowe o kwotę 730.561 zł do kwoty 429.837.786 zł 

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

w załączniku nr 13 do niniejszej uchwał  

 

10) w § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały  

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

zadań zleconych ustawami o kwotę 80 zł do kwoty 106.455.360 zł, w tym: 

zwiększa się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych  

w nadmiernej wysokości o kwotę 80 zł do kwoty 360 zł, 

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

w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 

ustala się wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego w wysokości 385.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały 

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

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 

 

11) 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 

 

12) 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 
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13) w § 3 uchwały  

zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 5.143 zł do kwoty 236.233.601 zł 

zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 5.143 zł do kwoty 13.476.902 zł 

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. 

 

14) w § 5 uchwały 

zmienia się treść załącznika nr 8 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-

2012 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2006-2009 i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 8 do niniejszej 

uchwały 

 

15) w § 3 uchwały  

zmienia się plan rachunku dochodów własnych: 

zwiększa się dochody o kwotę 2.000 zł do kwoty 5.016.162 zł 

zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 zł do kwoty 5.572.460 zł 

zmienia się treść załącznika nr 9 i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 9 do niniejszej 

uchwały 

 

§ 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 XXXIII/458/09 

z dnia 30 marca 2009r. 
 

1. Wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 6.937 zł z tytułu 
zwrotu dotacji w następujący sposób: 

 
dochody  Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się   
 
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 
o kwotę 6.937 zł, z tego:  
§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 80 zł 
§ 2918 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  
lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 5.143 zł 
§ 2919 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  
lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 1.714 zł 
 

wydatki Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się  
 
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 
o kwotę 1.794 zł  - pozostałe wydatki bieżące 
 
Środki w wysokości 80 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 1.714 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej z budżetu 
państwa na realizację w 2007 roku w ramach ZPORR Działania 2.4 Reorientacja zawodowa 
osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi przez beneficjenta Ogólnopolską Fundację 
Edukacji Komputerowej. 
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 5.143 zł 
 
Kwota 5.143 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji pochodzącej z pożyczki na 
prefinansowanie na realizację w 2007 roku w ramach ZPORR Działania 2.4 Reorientacja 
zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi przez beneficjenta 
Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej. 



 6 
 

Powyższe środki zostaną przekazane na rachunek pożyczki dla Działania 2.4 do Banku 
Gospodarstwa Krajowego jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie.  
 
2. Na podstawie Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa 

Wielkopolskiego systemu informacji o funduszach europejskich zawartego w dniu  
9 stycznia 2009r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem 
Wielkopolskim oraz wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 23 lutego 
2009r., znak DPR-II-4/341/2/18/09 wprowadza się do budżetu Województwa 
Wielkopolskiego kwotę 1.500.000 zł w następujący sposób: 

 
dochody  Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
dział 750 – Administracja publiczna 
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie 
o kwotę 1.500.000 zł, z tego: 
§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 
1.211.250 zł 
§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 
213.750 zł 
§ 6208 - Dotacje rozwojowe o kwotę 63.750 zł 
§ 6209 - Dotacje rozwojowe o kwotę 11.250 zł 
 

wydatki Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się  
dział 750 – Administracja publiczna 
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie 
o kwotę 1.500.000 zł, z tego: 
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.425.000 zł 
§ 6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 63.750 zł 
§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.250 zł 
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna, Priorytetu IV Komunikacja i promocja, Działania 4.1 Promocja  
i informacja, Projektu: System Informacji o Funduszach Europejskich powierzonego do 
realizacji Województwu Wielkopolskiemu przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Realizacja 
zadania polega na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz koordynacji, promocji, monitoringu, 
kontroli oraz ocenie działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych. 
 
3. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 17 lutego 

2009r., znak WUPII-2/3012/S/2009 oraz umową dotacji rozwojowej na realizację 
komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009r.  
Nr WP/POKL/KR/2009/1 oraz na realizację zadań pomocy technicznej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009r. Nr WP/POKL/PT/2009/1 zawartych 4 lutego 
2009r.  dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków w następujący 
sposób: 
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dochody  Województwa na 2009 rok 

 

zmniejsza się  
 
dział 758 – Różne rozliczenia 
rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
o kwotę 730.561 zł, z tego: 
§ 6208 - Dotacje rozwojowe o kwotę 625.390 zł 
§ 6209 - Dotacje rozwojowe o kwotę 105.171 zł 
 
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 
o kwotę 500 zł § 6208 – Dotacje rozwojowe  
 
zwiększa się 
dział 758 – Różne rozliczenia 
rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
o kwotę 730.561 zł, z tego: 
§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 
625.390 zł 
§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 
105.171 zł 

 

wydatki Województwa na 2009 rok 

 
zmniejsza się 
 
dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 
rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 
o kwotę 511.651 zł, z tego: 
§ 6208 – Dotacje rozwojowe o kwotę 436.966 zł 
§ 6209 – Dotacje rozwojowe o kwotę 74.685 zł 
 
Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację w ramach PO KL, 
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników  
i przedsiębiorstw w regionie: 
- Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 

przedsiębiorstw – kwota 248.908 zł, (z tego: § 6208 – 211.572 zł, § 6209 – 37.336 zł), 
- Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – 

kwota 87.644 zł, (z tego: § 6208 – 74.497 zł, § 6209 – 13.147 zł), 
- Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – kwota 

175.099 zł, (z tego: § 6208 – 150.897 zł, § 6209 – 24.202 zł). 
 
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
 
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 
o kwotę 500 zł § 6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
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Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację w ramach PO KL, 
Priorytetu X Pomoc Techniczna, Działania 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań 
Pomocy Technicznej PO KL na 2009r.  
 
rozdział 85395 – Pozostała działalność 
o kwotę 218.910 zł, z tego: 
§ 6208 – Dotacje rozwojowe o kwotę 188.424 zł 
§ 6209 – Dotacje rozwojowe o kwotę 30.486 zł 
 
Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację w ramach PO KL, 
Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu  
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej: 
- Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym – kwota 138.085 zł, (z tego: § 6208 – 117.875 zł, § 6209 – 20.210 zł), 
- Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – kwota 80.825 zł, (z tego: § 6208 – 

70.549 zł, § 6209 – 10.276 zł). 
 
zwiększa się 
 
dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 
rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 
o kwotę 633.499 zł, z tego: 
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 69.973 zł 
§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 
494.051 zł 
§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 
69.475 zł 
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację w ramach PO KL, Priorytetu VIII 
Regionalne kadry gospodarki: 
ο Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie: 

- Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 
przedsiębiorstw – kwota 348.024 zł, (z tego: § 2008 – 294.051 zł, § 2009 – 31.062 zł, 
Projekt: Przez kwalifikacje do poprawy jakości usług opiekuńczych - pozostałe 
wydatki bieżące – 22.911 zł), 

- Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 
– kwota 12.148 zł (§ 2009), 

- Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – 
kwota 226.265 zł, (z tego: § 2008 – 200.000 zł, § 2009 – 26.265 zł), 

ο Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, 
Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne  
z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski – kwota 47.062 zł (pozostałe wydatki bieżące). 

 
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
rozdział 85395 – Pozostała działalność 
o kwotę 97.062 zł, z tego: 
§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 
81.865 zł 
§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 
15.197 zł 
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Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację w ramach PO KL, Priorytetu VII 
Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej: 
- Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym – kwota 49.557 zł, (z tego: § 2008 – 41.865 zł, § 2009 – 7.692 zł), 
- Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – kwota 47.505 zł, (z tego: § 2008 – 

40.000 zł, § 2009 – 7.505 zł). 
 
Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków budżetu Województwa 
Wielkopolskiego zgodnie z harmonogramem transz dotacji rozwojowej. 
 
Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków przeznaczonych na realizację  
w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej: 
ο Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – zmniejszenie o kwotę 591 zł (§ 6209), 

ο Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  
i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – 
zwiększenie o kwotę 591 zł (§ 6209), 

w celu dostosowania wysokości wydatków na realizację zadań złożonych w Planie Działań 
zaakceptowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
 
4. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

z 26 lutego 2009r., znak ROPS-IV/3012/4/2009 wprowadza się do budżetu Województwa 
Wielkopolskiego kwotę 195.952 zł w następujący sposób: 

 
 dochody  Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
o kwotę 195.952 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 
 

wydatki Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
dział 852 – Pomoc społeczna 
rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 
o kwotę 195.952 zł, z tego: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 50.000 zł 
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 120.952 zł 
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000 zł 
 
Powyższe środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
i dotyczą kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa, zgodnie  
z art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14, poz. 92 ze zm.). 
Zgodnie z art. 54 pkt 3 ww. ustawy ze środków Funduszu pokrywane będą koszty obsługi 
zadań realizowanych przez samorządy wojewódzkie w wysokości faktycznie poniesionej, nie 
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więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań. Wysokość środków  
na realizację zadań wynikających z ww. ustawy przypadających wg algorytmu dla 
Województwa Wielkopolskiego na 2009 rok wynosi 7.838.092 zł, od której to kwoty koszty 
obsługi zadania stanowią 2,5%, tj. kwota 195.952 zł. 
 
5. Na podstawie Uchwały Nr XXXII/477/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 13 lutego 

2009 roku w sprawie udzielenia z budżetu Kalisz – Miasta na prawach powiatu pomocy 
finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury oraz zawarcia 
umowy oraz wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 2 marca 2009r., znak 
DK.IX-3011/05/09 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 
182.000 zł w następujący sposób: 

 
dochody  Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 
rozdział 92106 – Teatry 
o kwotę 100.000 zł § 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  
 
rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki 
o kwotę 62.000 zł § 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  
 
rozdział 92118 – Muzea 
o kwotę 20.000 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 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 
rozdział 92106 – Teatry 
o kwotę 100.000 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu  
na organizację 49. Kaliskich Spotkań Teatralnych. 
 
rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki 
o kwotę 62.000 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu  
na organizację: 

- Festynu rodzinnego „Pokażmy Dzieciom Świat” – kwota 7.000 zł, 
- 16. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” 

– kwota 35.000 zł, 
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- 36. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych – kwota 20.000 zł. 
 
rozdział 92118 – Muzea 
o kwotę 20.000 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 
na organizację: 

- „Jarmarku Archeologicznego” na Zawodziu – kwota 10.000 zł, 
-  imprezy plenerowej „Biesiada Piastowska” – kwota 10.000 zł. 

 
6. Na podstawie Uchwały Nr L/677/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 marca 2009r.  

w sprawie przekazania zadań z zakresu kultury oraz wniosku p.o. Dyrektora 
Departamentu Kultury z 4 marca 2009r., znak DK.IX-3011/06/09 wprowadza się  
do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 385.000 zł w następujący sposób: 

 
dochody  Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 
rozdział 92106 – Teatry 
o kwotę 165.000 zł § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
 
rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 
o kwotę 200.000 zł § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
 
rozdział 92116 – Biblioteki 
o kwotę 20.000 zł § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
 

wydatki Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 
rozdział 92106 – Teatry 
o kwotę 165.000 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone dla: 
- Teatru Wielkiego w Poznaniu na organizację gościnnych występów zespołu Compania 

Antonio Gades ze spektaklami „Carmen”, „Krwawe gody”, „Suita flamenco” – kwota 
50.000 zł, 

- Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu na organizację spotkania 
dyrektorów oraz przedstawicieli Europen Theatre Convention – kwota 50.000 zł, 

- Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu na realizację projektu „Komeda-Sextet – poznańskie 
ścieżki pamięci” oraz organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca  
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w Poznaniu – kwota 65.000 zł. 
 
rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 
o kwotę 200.000 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza 
Szeligowskiego na zorganizowanie koncertu plenerowego „Gwiazdy nad Maltą – Gwiezdne 
Wojny” z okazji święta miasta – Dnia Patronów św. Piotra i Pawła. 
 
rozdział 92116 – Biblioteki 
o kwotę 20.000 zł § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 
 

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum 
Animacji Kultury na przygotowanie do druku książki z serii „Wielkopolska Biblioteka 
Poezji”. 
 
7. Na podstawie Uchwały  Nr XXX/244/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 

2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu  
z przeznaczeniem na dofinansowanie „Remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 434 w miejscowości Krobia ul. Powstańców Wlkp.” oraz wniosku Dyrektora 
Departamentu Infrastruktury z 26 lutego 2009r., wprowadza się do budżetu Województwa 
Wielkopolskiego kwotę 40.000 zł w następujący sposób: 

 
dochody  Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
dział 600 – Transport i łączność 
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 
o kwotę 40.000 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 600 – Transport i łączność 
rozdział 60013 –Drogi publiczne wojewódzkie 
o kwotę 40.000 zł -  pozostałe wydatki bieżące  
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 434 w miejscowości Krobia ul. Powstańców Wlkp. 
 
8. Na podstawie Uchwały  Nr XXV/118/09 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 3 lutego 2009r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w celu 
wspólnego finansowania inwestycji – budowa chodnika  w ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 471 w miejscowości Tokary oraz wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury  
z 26 lutego 2009r., wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 
20.000 zł w następujący sposób: 
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dochody  Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
dział 600 – Transport i łączność 
rozdział 60013 –Drogi publiczne wojewódzkie 
o kwotę 20.000 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 20.000 zł  § 6050 -  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 471 w miejscowości Tokary. 
 
9. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 4 marca 2009r., 

znak DE–I-1/3011/5/09 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 
24.615 zł w następujący sposób: 

 
dochody  Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
dział 801 – Oświata i wychowanie 
rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
o kwotę 24.615 zł  § 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane  
z innych źródeł 
 

 wydatki Województwa na 2009 rok 
 

zwiększa się 
dział 801 – Oświata i wychowanie 
rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
o kwotę 24.615 zł - pozostałe wydatki bieżące    
 

Powyższe środki zostaną przeznaczone na uczestnictwo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w Poznaniu w projekcie 128722-CP-1-2006-DE-C21 Game Gender awareness In media 
education Genderaspekte In der Mdienbildung w ramach międzynarodowego programu 
Sokrates. Celem programu jest kształcenie nauczycieli w zakresie nauczania nowych technik 
medialnych – kompetentne wykorzystanie nowych mediów w połączeniu ze świadomością 
konieczności odmiennego kształcenia w tym aspekcie dziewcząt i chłopców. 
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10. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 marca 
2009r., znak DR.I-6120/12/09 oraz pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 16 lutego 2009r., znak WFOS-II-PU-
MW/400/140/2009 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 
150.000 zł w następujący sposób: 

 
dochody  Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
rozdział 01095 – Pozostała działalność 
o kwotę 150.000 zł  § 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 
 

 wydatki Województwa na 2009 rok 
 

zwiększa się 
dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
rozdział 01095 – Pozostała działalność 
o kwotę 150.000 zł - pozostałe wydatki bieżące  
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Dostawa zajęcy  
do wyznaczonych obwodów łowieckich Województwa Wielkopolskiego  w ramach Programu 
odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach  
2005-2015”.   
 
11. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 19 lutego 

2009r., znak WUPII-2/3012/14/S/2009 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków  
w następujący sposób: 

 
wydatki Województwa na 2009 rok 

 
dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 
rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 
 
zmniejsza się 
o kwotę 184.694 zł, z tego: 
§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 
156.992 zł 
§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 
27.702 zł 
  
zwiększa się 
o kwotę 184.694 zł, z tego: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 42.325 zł 
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 142.369 zł 
 
Powyższego przeniesienia dokonuje się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników  
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji 
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zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw na realizację Projektu: Przez kwalifikacje do 
poprawy jakości usług opiekuńczych przez Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej  
w Poznaniu. 
 
12. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 16 lutego 2009r., znak 

DK.IX-3012-19/03/09 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący 
sposób: 

 
wydatki Województwa na 2009 rok 

 
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
rozdział 92118 – Muzea 
 
zmniejsza się 
o kwotę 66.000 zł § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
sektora finansów publicznych 
 
zwiększa się  
o kwotę 66.000 zł  § 6229 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
sektora finansów publicznych 
 
Powyższego przeniesienia w planie wydatków majątkowych w wieloletnim programie 
inwestycyjnym realizowanych przez Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy 
dokonuje się poprzez zmniejszenie wartości zadania pn. „Renowacja domku ogrodnika”  
i udziału samorządu Województwa z kwoty 2.180.000 zł o kwotę 66.000 zł do kwoty 
2.114.000 zł oraz wydatków na 2009 rok (§ 6220) z kwoty 1.726.000 zł o kwotę 66.000 zł do 
kwoty 1.660.000 zł i przeznaczenie ww. kwoty na realizację w ramach PROW, Oś III, 
Działania Odnowa i rozwój wsi, projektu „Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia 
parkowego w Dobrzycy” w latach 2008-2009: wartość zadania – kwota 664.000 zł, udział 
samorządu Województwa – kwota 166.000 zł, wydatki na 2009 rok (§ 6229) – kwota  
66.000 zł. Ww. projekt realizowany był w 2008 roku w ramach PROW, Oś 4 Leader, 
Działania Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju. 
 
13. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia  

i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 2 marca 2009r., znak DZ. II.0725/16/09 dokonuje się 
przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: 

 
wydatki Województwa na 2009 rok 

 

dział 851 – Ochrona zdrowia 
 
rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 
 
zmniejsza się  
o kwotę 151.200 zł § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu 
terytorialnego 
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zwiększa się 
o kwotę 60.000 zł  § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych 
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji i profilaktyki  
zleconych organizacjom pozarządowym, na które zostanie ogłoszony konkurs. 
 
zwiększa się 
rozdział 85195 -  Pozostała działalność 
o kwotę 91.200 zł, z tego: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 15.000 zł 
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 76.200 zł 
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu promocji  
i profilaktyki zdrowotnej, nad którymi Marszałek Województwa Wielkopolskiego przyjął 
honorowy patronat oraz na organizację przez Departament Ochrony Zdrowia  
i Przeciwdziałania Uzależnieniom i współudział w konferencjach, plebiscytach, konkursach, 
akcjach medialnych, publikacjach przedsięwzięć dotyczących zagadnień z zakresu promocji  
i profilaktyki zdrowotnej. 
 
14. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia  

i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 3 marca 2009 roku, znak DZ.III-3011–31/09 
dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: 

 
wydatki Województwa na 2009 rok 

 

dział 851 – Ochrona zdrowia 
rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
 
zmniejsza się  
o kwotę 1.209.000 zł § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
sektora finansów publicznych 
 
zwiększa się  
o kwotę 1.209.000 zł § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych 
 
Powyższego przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia środków na ogłoszenie 
otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów 
uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w roku 2009 dotyczącego 
wypoczynku wakacyjnego (kolonie, półkolonie, obozy), połączonego z zajęciami 
socjoterapeutycznymi dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień i przemocy  
w rodzinie, z uwzględnieniem wyjazdowych form pracy. 
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15. Dokonuje się zmiany załącznika nr 9 w pkt III Rachunek dochodów własnych  poprzez 
wprowadzenie rachunku dochodów własnych Medycznego Studium Zawodowego  
w Ostrowie Wielkopolskim (80130): dochody – kwota 2.000 zł, wydatki – kwota 2.000 zł. 

 
17. W związku z sytuacją gospodarczą w kraju oraz spadkiem wpływów z tytułu podatku 

dochodowego od osób prawnych oraz przewidywanym znacznie mniejszym wpływem 
dochodów z tego tytułu, a także zgodnie z pismem nr ST4-4820-34/2009 Ministra 
Finansów z 31 stycznia 2009r. dotyczącym zmniejszenia subwencji ogólnej dokonuje się 
następujących zmian: 

 
dochody Województwa na 2009 rok 

 

zmniejsza się 
 
dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
o kwotę 9.011.675 zł § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych 
 
dział 758 – Różne rozliczenia 
 
rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
o kwotę 153.818 zł § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 
 
rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 
o kwotę 600 zł  § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 
 
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z 31 stycznia 2009r., znak ST4-4820-34/2009 dokonuje 
się  zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 153.818 zł oraz części 
regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 600 zł. 
 

zwiększa się 
 
dział 758 – Różne rozliczenia 
rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 
o kwotę 900.000 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 
 

Środki w wysokości 900.000 zł w rozdziale 60001 (pozostałe wydatki bieżące) Uchwałą  
Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008r., 
zmienioną Uchwałą Nr XXXIII/459/09 z dnia 30 marca 2009r. uznane zostały za wydatki 
niewygasajace z upływem roku 2008 z terminem wykorzystania do 30 listopada 2009r. na 
opracowanie studium wykonalności modernizacji (rewitalizacji) regionalnej linii kolejowej  
nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna. 
Pismem z 4 lutego 2009r., znak IRPE 6-071/10/2009 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Oddział Regionalny w Poznaniu poinformował, że odstępuje od realizacji wspólnego zadania, 
proponując w całości jego sfinansowanie ze środków budżetu Województwa 
Wielkopolskiego. Z uwagi na fakt, że w budżecie województwa nie zaplanowano środków na 
realizację całości zadania oraz ograniczenia nakładów na inwestycje infrastrukturalne przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe brak jest celowości wykonania powyższego opracowania. 
Kwotę 900.000 zł  wprowadza się do dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego.  
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wydatki Województwa na 2009 rok 

 

zmniejsza się 
 
dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
 
rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych 
o kwotę 38.000 zł  - pozostałe wydatki bieżące 
 
Powyższego zmniejszenia dokonuje się po dokonanej analizie wykonania planu wydatków za 
2008 rok oraz planu na 2009 rok. 
 
rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych  
o kwotę 49.000 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 
Powyższego zmniejszenia dokonuje się w wyniku uzyskanych oszczędności 
poprzetargowych. 
 
rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  
o kwotę 534.000 zł - pozostałe wydatki bieżące 
 
Powyższe zmniejszenie dotyczy realizacji Planu Działania Regionalnego Sekretariatu 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2008-2009 w ramach  Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna (zabezpieczonych ze środków własnych 
Województwa). Z uwagi na trwające prace nad rozporządzeniami wykonawczymi  
w sprawie KSOW realizacja  w całości Planu Działania nie będzie możliwa do końca 2009r.  
 
rozdział 01095 – Pozostała działalność 
o kwotę 25.000 zł - pozostałe wydatki bieżące 
 
Powyższe zmniejszenie dotyczy składek do organizacji międzynarodowych. 
 
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe 
rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 
o kwotę 80.000 zł  § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych 
 
Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych dla Agencji Rozwoju 
Regionalnego w Koninie w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na 
realizację zadań dotyczących poprzedniego okresu programowania ZPORR. 
 
dział 600 – Transport i łączność 
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 
o kwotę 1.340.000 zł, z tego: 
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę 555.000 zł 
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 785.000 zł 
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Powyższego zmniejszenia dokonuje się poprzez: 
• rozłożenie realizacji zadania na  lata 2009-2010: 
- budynek administracyjno-garażowy z parkingiem i placem składowym RDW w Koninie  

i obwodu drogowego – kwota 120.000 zł,  
• przesunięcie realizacji zadań z 2009 na 2010 rok: 
- utwardzenie placu przy budynku WZDW w Poznaniu – kwota 50.000 zł, 
- ocieplenie dachu RDW Nowy Tomyśl – kwota 50.000 zł, 
- wymiana pokrycia dachowego budynku magazynowego OD Racot – kwota 100.000 zł, 
- wymiana pokrycia dachowego budynku i wiaty magazynowej OD Międzychód – kwota 

85.000 zł, 
- wymiana pokrycia dachowego budynku magazynowego OD Wolsztyn – kwota  

150.000 zł, 
- zakup uniwersalnego nośnika narzędzi na bazie samochodu ciężarowego z wysięgnikiem i 

osprzętem do utrzymania  dróg – kwota 785.000 zł. 
 
dział 630 – Turystyka 
rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 
o kwotę 1.718.274 zł § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 
Powyższego zmniejszenia środków zabezpieczonych na realizację projektu Południowo-
Zachodni Szlak Cystersów dokonuje się z uwagi na brak określenia przez Lidera projektu 
terminów i mechanizmów refundacji samorządom poniesionych wydatków oraz nierealne 
terminy dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów (np. pozwoleń na budowę – do 
czerwca 2009r.). W związku z tym Zarząd Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu  
6 marca 2009r.  podjął decyzję o nie przystępowaniu Województwa Wielkopolskiego do 
projektu Południowo-Zachodni Szlak Cystersów w ramach POIG Priorytet VI Polska 
gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne  
o znaczeniu ponadregionalnym. 
⇒ Ww. zadanie wykreśla się również z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. 
 
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
o kwotę 10.000 zł, z tego: 
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5.000 zł 
 
Po przeanalizowaniu wykonania wydatków za 2008 rok dokonuje się zmniejszenia środków 
zabezpieczonych na: umowy zlecenia związane m.in. z dozorem nieruchomości stanowiących 
własność Województwa Wielkopolskiego, zapłatę na rzecz nabywców lokali mieszkalnych 
kaucji mieszkaniowych oraz na zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia nieruchomości. 
 
dział 710 – Działalność usługowa 
rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego 
o kwotę 40.000 zł, z tego: 
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł 
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł 
 
Po przeprowadzonej analizie wydatków dokonuje się zmniejszenia środków na zakupy 
inwestycyjne i wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki. 
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dział 730 – Nauka 
rozdział 73095 – Pozostała działalność 
o kwotę 50.000 zł § 2810 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 
 
Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych dla Fundacji Uniwersytetu  
A. Mickiewicza w Poznaniu w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa  
na realizację zadań dotyczących poprzedniego okresu programowania ZPORR. 
 
dział 750 – Administracja publiczna 
 
rozdział 75017 - Samorządowe  sejmiki województw 
o kwotę 58.000 zł  - pozostałe wydatki bieżące 
 
Po przeprowadzonej analizie wydatków dokonuje się zmniejszenia środków na: 
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług na potrzeby  radnych i  Kancelarii Sejmiku 

– kwota 48.000 zł,  
- wydawanie Monitora Wielkopolskiego – kwota 10.000 zł. 
 
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie 
o kwotę 1.813.900 zł - pozostałe wydatki bieżące 
 
Powyższych zmniejszeń dokonuje się w związku z koniecznością wprowadzenia 
oszczędności wydatków przeznaczonych na: 
- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, w tym zmniejszenie wydatków 

zabezpieczonych na: telefony komórkowe, czynsze, podróże służbowe krajowe, zakup 
usług – kwota 1.365.000 zł, 

- szkolenia pracowników – kwota 100.000 zł, 
- organizację konferencji, spotkań  w związku z przygotowaniem do realizacji projektu  

pn. „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” – kwota 100.000 zł, 
- zmianę siedziby Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli,  

która wiązałaby się z koniecznością przeprowadzenia prac adaptacyjnych i remontowych 
nowych pomieszczeń – kwota 30.000 zł,  

- składki do organizacji międzynarodowych – kwota 29.900 zł, 
- tłumaczenia – kwota 20.000 zł, 
- przygotowanie i wdrażanie projektów m.in. w ramach Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej, ekspertyzy dotyczące spółek, w których udziały i akcje posiada 
Województwo Wielkopolskie – kwota 169.000 zł. 

 
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
o kwotę 284.000 zł  - pozostałe wydatki bieżące  
 
Po przeprowadzonej analizie wydatków dokonuje się zmniejszenia środków na promocję 
Województwa Wielkopolskiego – kwota 264.000 zł i współpracę z zagranicą - kwota  
20.000 zł. 
 
dział 801 – Oświata i wychowanie 
 
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 
o kwotę 80.000 zł - pozostałe wydatki bieżące  
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rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli 
o kwotę 25.818 zł - pozostałe wydatki bieżące  
 
rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
o kwotę 24.000 zł - pozostałe wydatki bieżące 
 
rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne 
o kwotę 24.000 zł - pozostałe wydatki bieżące 
 
Powyższego zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 153.818 zł dokonuje się  
w związku z obniżeniem części oświatowej subwencji ogólnej. 
 
dział 851 – Ochrona zdrowia 
 
rozdział 85111 – Szpitale ogólne 
o kwotę 2.620.000 zł § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
sektora finansów publicznych 
 
W związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadań z 2009 roku na 2010 rok dokonuje 
się zmniejszenia planu wydatków poprzez zmianę w wieloletnim programie inwestycyjnym  
w następujący sposób: 
• Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu  na: 

o modernizację Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki 
Medycznej – budowa nowego kompleksu: 

- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 2.000.000zł o kwotę  2.000.000 zł, 
- 2010 rok zwiększenie z kwoty 4.000.000 zł o kwotę 2.000.000 zł do kwoty  

6.000.000 zł, 
o program dostosowawczy ul. Poznańska (nie uwzględniony OIOM, Blok Operacyjny, 

Apteka Szpitalna): 
- 2009 rok  zmniejszenie z kwoty 200.000 zł o kwotę 200.000 zł 
- 2010 rok zwiększenie z kwoty 540.000 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 740.000 zł, 

• Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie na wykonanie klimatyzacji w obiektach 
szpitalnych:  
- 2009 rok zmniejszenie z kwoty 1.500.000 zł o kwotę 420.000 zł do kwoty  

1.080.000 zł, 
- 2010 rok zwiększenie o kwotę 420.000 zł do kwoty 420.000 zł. 

 
rozdział 85195 – Pozostała działalność 
o kwotę 250.000 zł - pozostałe wydatki bieżące 
 
Po przeprowadzonej analizie wykonanych wydatków za 2008 roku dokonuje się zmniejszenia 
środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 
 
dział 852 – Pomoc społeczna 
rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 
o kwotę 75.000 zł  - pozostałe wydatki bieżące 
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Po przeprowadzonej analizie wydatków dokonuje się zmniejszenia środków na bieżącą 
działalność jednostki. 
 
zwiększa się  
 
dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
 
rozdział 01095 – Pozostała działalność 
o kwotę 100.000 zł  - pozostałe wydatki bieżące 
 
Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyz i analiz przydatnych do 
powołania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, zakup usług doradczych z zakresu 
wdrażania Odnawialnych Źródeł Energii i zakup usługi agrometrycznej dla rolników. 
 
dział 750 – Administracja publiczna 
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie 
o kwotę 185.000 zł, z tego: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 38.000 zł 
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 147.000 zł 
 
Wojewoda Wielkopolski pismem z 10 marca 2009r., Nr FB.I-4.3010-9/09 poinformował  
o braku możliwości zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej przez samorząd Województwa, zgodnie z Ustawą z 29 lipca 2005r.  
(Dz. U. Nr 175, poz. 1462 ze zm.) o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami  
w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej ze względu na brak odpowiednich 
rezerw w budżecie państwa. Wobec powyższego wystąpiła konieczność zabezpieczenia 
środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące  
w wysokości jw.  
 
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 
o kwotę 587.899 zł, z tego: 
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 448.122 zł 
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu  na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom – kwota 139.777 zł 
 
Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2008r., Nr 14, poz. 92  
ze zm.) koszty działania zakładów aktywności zawodowej współfinansowane są ze środków 
PFRON, z zastrzeżeniem art. 68c ust.2 pkt.1 oraz ze środków samorządu województwa  
w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. 
Powyższe środki przeznaczone zostaną dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej: 
- Powiatu Ostrzeszowskiego – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej  

w Książnicach – kwota 84.278 zł, 
- Powiatu Słupeckiego - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy – kwota 

102.778 zł, 
- Gminy Żerków - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie – kwota 

96.611 zł 
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- Gminy Mieścisko - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – kwota 
61.677 zł, 

- Gminy Koźmin Wlkp. - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie 
Wlkp. – kwota 51.389 zł, 

- Gminy Lisków - Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie – kwota 
51.389 zł, 

- Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile - Organizatora Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Pile – kwota 139.777 zł. 

 
17. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu  

z 20 marca 2009r., znak WUPII-2/3012/22/S/2009 dokonuje się zmian w planie 
wydatków:  
� w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 - Rozwój kadr 

nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości przeznaczonych na realizację w ramach 
PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój 
pracowników i przedsiębiorstw w regionie:  
- Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – 

zmniejszenie o kwotę 294.202 zł (z tego: § 2008 – 250.072 zł, § 2009 – 44.130 zł), 
- Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 

przedsiębiorstw zwiększenie o kwotę 294.202 zł (z tego: § 2008 – 250.072 zł,  
§ 2009 – 44.130 zł), 

� w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - 
Pozostała działalność przeznaczonych na realizację w ramach PO KL: 
• Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3  Inicjatywy lokalne na 
rzecz aktywnej integracji – zwiększenie o kwotę 1.033.060 zł (z tego: § 2008 –  
878.101 zł, § 2009 – 154.959 zł), 

• Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:  
ο Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty: 
- Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania 

edukacji przedszkolnej – zmniejszenie o kwotę 1.081.340 zł (z tego: § 2008 – 
883.058 zł, § 2009 – 198.282 zł), 

- Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych – zmniejszenie o kwotę 709.532 zł (z tego: § 2008 – 553.102 zł,  
§ 2009 – 156.430 zł), 

ο Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 
zmniejszenie o kwotę 924.950 zł (z tego: § 2008 – 901.087 zł, § 2009 –  
23.863 zł), 

ο Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego – 
zmniejszenie o kwotę 49.985 zł (§ 2009), zwiększenie o kwotę 50.084 zł  
(§ 2008), 

ο Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – zmniejszenie  
o kwotę 810.207 zł (§ 2008), 

ο Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 
zwiększenie o kwotę 2.492.870 zł (z tego: § 2008 – 2.219.269 zł, § 2009 – 
273.601 zł) 

w celu urealnienia podziału środków niewygasających z budżetu państwa na skutek 
wydłużonej weryfikacji wniosków o płatność składanych przez beneficjentów oraz 
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późniejszego zatwierdzenia listy rankingowej dla Działania 9.2, które uniemożliwiło 
podpisanie umów w zakładanym terminie. 
 
 
 
 
 


