
UCHWAŁA NR XXXIV/469/09 

SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 kwietnia 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  

zwiększa się dochody budżetu  Województwa Wielkopolskiego o kwotę 265.009.087 zł do 

kwoty 1.479.527.115 zł, z tego: 

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 477.334 zł do kwoty 734.891.090 zł, 

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 264.531.753 zł do kwoty 744.636.025 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 276.410.414 zł do 

kwoty  1.727.162.043 zł 

 

3) w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały  

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.147.236 zł do kwoty 658.990.263 zł 

 

4) w § 2 ust. 2 pkt 1a uchwały 

zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 132.954 zł do kwoty 

143.618.880 zł 
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5) w § 2 ust. 2 pkt 1b uchwały  

zwiększa się dotacje o kwotę 12.185.263 zł do kwoty 318.014.670 zł, w tym: 

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

37.500 zł do kwoty 83.414.250 zł, 

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

w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały  

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

o kwotę 250.000 zł do kwoty 79.868.558 zł, 

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

w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały  

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

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych  o kwotę 597.892 zł do kwoty 5.399.309 zł, 

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

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 85.000 zł do kwoty 1.059.000 zł, 

- zwiększa się dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę  

946 zł do kwoty 30.946 zł, 

- ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych 

i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora 

finansów publicznych w wysokości 55.000 zł, 

- ustala się dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną 

jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) w wysokości 11.828.925 zł 

 

6) w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały 

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 264.263.178 zł do kwoty 1.068.171.780 zł, w tym: 

zwiększa się dotacje o kwotę 263.944.253 zł do kwoty 790.583.842 zł 
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7) 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 399.000 zł do kwoty 57.023.803 zł, w tym: 

zmniejsza się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 399.000 zł do kwoty 21.281.203 zł 

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

w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały  

 

8) w § 2 ust. 2 pkt 2b uchwały 

zwiększa się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  

o kwotę 100.000 zł do kwoty 35.115.000 zł 

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

w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały  

 

9) w § 2 ust. 2 pkt 2c uchwały 

zwiększa się dotacje rozwojowe o kwotę 264.121.753 zł do kwoty 693.959.539 zł 

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

w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały  

 

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 360 zł do kwoty 106.455.720 zł, w tym: 

zwiększa się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych  

w nadmiernej wysokości o kwotę 360 zł do kwoty 720 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 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 
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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 

 

13) w § 3 uchwały  

zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 11.401.327 zł do kwoty 247.634.928 zł 

zwiększa się przychody budżetu o kwotę 11.828.925 zł do kwoty 261.539.428 zł 

zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 427.598 zł do kwoty 13.904.500 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 § 4 ust. 1 uchwały  

zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 100.000 zł do kwoty 9.400.000 zł 

 

15) w § 10 uchwały  

ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 

270.928.925 zł, w tym na: 

finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 255.928.925 zł. 

 

§ 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 XXXIV/469/09 

z dnia 27 kwietnia 2009r. 
 

1. Wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 439.164 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 7.947 zł, z tego: 
§ 2918 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  
lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 5.960 zł 
§ 2919 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  
lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 1.987 zł 
 
rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości  
o kwotę 36 zł, z tego: 
§ 2918 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  
lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 30 zł 
§ 2919 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  
lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 6 zł 
 
dział 730 – Nauka 
rozdział 73095 – Pozostała działalność 
o kwotę 404.371 zł § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane  
z innych źródeł 
 
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
 
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 
o kwotę 23.383 zł, z tego:  
§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 360 zł 
§ 2918 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  
lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 17.267 zł 
§ 2919 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  
lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 5.756 zł 
 
rozdział 85395 – Pozostała działalność 
o kwotę 3.427 zł, z tego: 
§ 0908 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych  
w nadmiernej wysokości o kwotę 8 zł 
§ 0909 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych  
w nadmiernej wysokości o kwotę 1 zł 
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§ 2918 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  
lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 2.905 zł 
§ 2919 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  
lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 513 zł 
 

wydatki Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się  
 
dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 
rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 
o kwotę 1.987 zł - pozostałe wydatki bieżące 
 
Powyższe środki dotyczą zwrotu dotacji przyznanej z budżetu państwa wykorzystanej 
niezgodnie z przeznaczeniem w 2007 roku na realizację w ramach ZPORR Działania 2.5 
Promocja przedsiębiorczości przez beneficjenta: Gnieźnieńską Wyższą Szkołę 
Humanistyczno-Menedżerską MILENIUM.  
Powyższe środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 
rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości  
o kwotę 36 zł  - pozostałe wydatki bieżące 
 
Powyższe środki dotyczą zwrotu po terminie dotacji rozwojowej niewykorzystanej w 2008 
roku przez beneficjentów na realizację w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry 
gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie:  
- Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 

przedsiębiorstw – kwota 11 zł, 
- Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – 

kwota 25 zł. 
Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
 
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 
o kwotę 6.116 zł  - pozostałe wydatki bieżące 
 
Środki w wysokości 360 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 5.756 zł dotyczą zwrotu dotacji przyznanej z budżetu państwa 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację w 2007 roku w ramach ZPORR 
Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 
przez beneficjenta Cieślak&Nowak Sp. z o.o. 
Powyższe środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 
rozdział 85395 – Pozostała działalność 
o kwotę 3.427 zł - pozostałe wydatki bieżące 
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Powyższe środki dotyczą zwrotu po terminie dotacji rozwojowej (3.418 zł) oraz odsetek od 
dotacji rozwojowej (9 zł) niewykorzystanej w 2008 roku przez beneficjentów na realizację  
w ramach PO KL: 
- Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do 

zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – kwota  
3.055 zł, (z tego: zwrot dotacji – 3.046 zł, odsetki – 9 zł), 

- Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – kwota 372 zł 
(zwrot dotacji). 

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
 

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 427.598 zł 
 
Kwota 5.960 zł dotyczy zwrotu dotacji pochodzącej z pożyczki na prefinansowanie 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację w 2007 roku w ramach ZPORR, 
Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości przez beneficjenta: Gnieźnieńską Wyższą Szkołę 
Humanistyczno-Menedżerską MILENIUM. Powyższe środki zostaną przekazane na rachunek 
pożyczki dla Działania 2.5 do Banku Gospodarstwa Krajowego jako częściowa spłata 
pożyczki na prefinansowanie. 
 
Kwota 404.371 zł dotyczy środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
będących refundacją wydatków poniesionych w 2008 roku na realizację w ramach ZPORR 
Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Środki te wpłynęły na 
rachunek pożyczki dla Działania 2.6 ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostały 
pobrane przez BGK jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zgodnie z umową 
pożyczki zawartą z BGK. 
 
Kwota 17.267 zł dotyczy zwrotu dotacji pochodzącej z pożyczki na prefinansowanie 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację w 2007 roku w ramach ZPORR 
Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 
przez beneficjenta Cieślak&Nowak Sp. z o.o. 
Powyższe środki zostaną przekazane na rachunek pożyczki dla Działania 2.4 do Banku 
Gospodarstwa Krajowego jako częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie.  
 
2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 24 marca 2009r. 

wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 410.000 zł  
w następujący sposób: 

 
dochody Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
dział 600 – Transport i łączność 
rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 
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o kwotę 410.000 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 410.000 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone na: 
- budowę chodnika w Rojowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 oraz budowę chodnika 

w Szklarce Przygodzickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 (Uchwała  
Nr XXV/189/2009 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 5 marca 2009r. w sprawie: 
udzielenia z budżetu miasta i gminy Ostrzeszów pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu na zadana z zakresu drogownictwa oraz zawarcia porozumienia) – 
kwota 200.000 zł, 

- budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Leszno-
Osieczna (Uchwała Nr XIX/154/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 12 lutego 2009r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu) – kwota 
100.000 zł, 

- modernizację ciągu drogowego nr 263 Słupca-Dąbie (Uchwała nr XXVI/174/09 Rady 
Gminy Babiak z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Gminy Babiak i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Babiak a Województwem 
Wielkopolskim) – kwota 50.000 zł, 

- budowę chodnika w Klempiczu przy drodze wojewódzkiej nr 182 (Uchwala  
Nr XVII/196/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 5 marca 2009 roku) – kwota 40.000 zł, 

- budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej  
w Sulmierzycach (Uchwała nr XXII/143/2009 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia  
23 lutego 2009 roku) – kwota 20.000 zł. 

 
3. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 23 marca 2009r., znak 

DK.IX-3011/16/09 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 
17.670 zł w następujący sposób: 

 
dochody Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
rozdział 92106 – Teatry 
o kwotę 12.260 zł § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 
 
rozdział 92118 – Muzea 
o kwotę 5.410 zł § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 
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wydatki Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
rozdział 92106 – Teatry 
o kwotę 12.260 zł - pozostałe wydatki bieżące 
 
rozdział 92118 – Muzea 
o kwotę 5.410 zł - pozostałe wydatki bieżące 
 
Powyższe środki stanowią zwrot dotacji przyznanej z budżetu państwa na skutek uzyskanego 
zwrotu podatku VAT za usługi lub dostawy opłacone z dotacji w ramach Programu 
Operacyjnego „Mecenat 2008”, zgodnie z § 10, pkt 4 porozumienia pomiędzy Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Wielkopolskim przez: 
- Polski Teatr Tańca w Poznaniu – kwota 12.260 zł, 
- Muzeum Okręgowe w Lesznie – kwota 5.410 zł. 
Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
4. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 23 marca 2009r., znak 

DK.IX-3011/08/09 oraz Uchwały Nr XXVI/273/2009 Rady Miejskiej w Murowanej 
Goślinie z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy 
do udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku dla Województwa Wielkopolskiego na 
badania archeologiczne na Ostrowie Radzimskim wprowadza się do budżetu 
Województwa Wielkopolskiego kwotę 11.000 zł w następujący sposób: 

 
dochody Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 
o kwotę 11.000 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 92118 – Muzea 
o kwotę 11.000 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na 
prowadzenie badań archeologicznych na Ostrowie Radzimskim na terenie sołectwa 
Starczanowo w gminie Murowana Goślina. 
 



 10 
 

5. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 16 marca 2009r., znak 
DK.IX-3011/07/09 oraz Uchwały Nr XXX/335/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia  
26 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Leszna na 
2009 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego wprowadza się do budżetu 
Województwa Wielkopolskiego kwotę 26.500 zł w następujący sposób: 

 
dochody Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
 
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 
rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki 
o kwotę 8.000 zł § 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  
 
rozdział 92118 – Muzea 
o kwotę 18.500 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 92113 – Centra kultury i sztuki 
o kwotę 8.000 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 
 
rozdział 92118 – Muzea 
o kwotę 18.500 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury  
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone dla 
• Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie na dofinansowanie imprez kulturalnych – kwota 

8.000 zł, z tego: 
− warsztaty dudziarskie – kwota 5.500 zł,  
− seanse DKF „ODLT” przy CKiS – kwota 2.500 zł, 

• Muzeum Okręgowego w Lesznie na dofinansowanie zakupu i konserwacji muzealiów 
oraz organizację imprez kulturalnych – kwota 18.500 zł, z tego: 
− konserwację zespołu XVII i XVIII-wiecznych kamiennych płyt epitafijnych – kwota 

10.000 zł, 
− uzupełnienie kolekcji druków związanych z Lesznem i rodziną Leszczyńskich – kwota 

3.000 zł, 
− II Ogólnopolski Konkurs na grafikę i rzeźbę o tematyce muzycznej – kwota 2.500 zł, 
− zakup pamiątek po Leszczyńskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” – kwota 

3.000 zł. 
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6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 3 marca 2009r., znak 
DSR.III.3011-27/09 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 
100.000 zł w następujący sposób: 
 

dochody Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
rozdział 90095 – Pozostała działalność 
o kwotę 100.000 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 90095 – Pozostała działalność 
o kwotę 100.000 zł, z tego: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5.000 zł 
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 95.000 zł 
 
Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu zostaną przeznaczone na realizację w 2009 roku następujących 
przedsięwzięć: 
− „Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Departamentu Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”, zgodnie z pismem  
nr WFOS-II-PU-MW/400/244/2009 z 13 lutego 2009r. – kwota 30.000 zł, 

− „Międzynarodowa konferencja klimatyczna”, zgodnie z pismem nr WFOS-II-PU-
MW/400/236/2009 z 12 lutego 2009r. – kwota 50.000 zł, 

− „Wydanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-
2011 z perspektywą na lata 2012-2019”, zgodnie z pismem nr WFOS-II-PU-
MW/400/243/2009 z 13 lutego 2009r. – kwota 20.000 zł. 

 
7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 4 marca 2009r. dokonuje 

się przeniesienia 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 91.500 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 
zwiększa się 
o kwotę 91.500 zł  § 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 
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Powyższego przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia środków dla Miasta Ujście na 
pokrycie kosztów budowy odcinka kanalizacji deszczowej na długości 42 m w pasie drogi 
wojewódzkiej nr 182 w miejscowości Kruszewo, w ramach realizowanego zadania budowy 
ulicy Szkolnej w miejscowości Kruszewo. Wykonanie zadania powierza się Miastu Ujście na 
podstawie Uchwały Nr XXXIV/485/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  
27 kwietnia 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zadania pn. „budowa odcinka 
kanalizacji deszczowej na długości 42 m w pasie drogi wojewódzkiej nr 182 w miejscowości 
Kruszewo” i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Ujście a Województwem 
Wielkopolskim. 
 

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 27 marca 
2009r., znak WUPII-2/3012/24/S/2009 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków  
w następujący sposób: 

 
wydatki Województwa na 2009 rok 

 

zmniejsza się  
 
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
rozdział 85395 – Pozostała działalność 
o kwotę 250.000 zł § 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 
Polityki Rolnej 
 
zwiększa się 
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
rozdział 85395 – Pozostała działalność 
o kwotę 250.000 zł, z tego: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 142.400 zł 
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 107.600 zł 

 

Powyższe środki stanowiące równowartość I transzy zgodnie z harmonogramem płatności, 
zostaną przeznaczone dla  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pile na realizację projektu 
konkursowego „Język angielski – kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nauczania 
początkowego z terenu województwa wielkopolskiego” w ramach Działania 9.4 Wysoko 
wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, PO KL.  
 
9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 26 marca 2009r., znak 

DSR.III.3011-30/09 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: 
 

wydatki Województwa na 2009 rok 

 
zmniejsza się 
dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 
rozdział 10095 – Pozostała działalność 
o kwotę 40.000 zł - pozostałe wydatki bieżące 
 
zwiększa się 
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 
o kwotę 40.000 zł - pozostałe wydatki bieżące 
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Powyższego przeniesienia środków zabezpieczonych na wykonanie w 2009 roku 
opracowania pn. „Monitoring wpływu zatopionej kopalni soli w Wapnie na wody podziemne  
oraz osiadanie powierzchni terenu” dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia 
środków na uzupełnienie powiadomień do Komisji Europejskiej w zakresie wyłączenia  
z obowiązku dotrzymania wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10 (wnioski derogacyjne dla 
stref: aglomeracja Poznań, miasto Kalisz, powiat pilski, powiat gnieźnieński, miasto Leszno 
oraz powiat ostrowski), zgodnie z pismem Ministra Środowiska nr DZKiOAop-
72/313/2009/mz. 
 
10. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 23 marca 

2009r. dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w dziale 750 – Administracja 
publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie, w ramach pozostałych wydatków 
bieżących celem dokonania zwrotu dotacji rozwojowej (11.271 zł) za 2008 rok wraz  
z odsetkami (442 zł) od dotacji: 
− pobranej w nadmiernej wysokości wynikającej z przeksięgowań dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego w ramach realizowanego projektu „Wynagrodzenia 
pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
zaangażowanych przy WRPO” – kwota 11.692 zł (z tego: zwrot dotacji – 11.252 zł, 
odsetki – 440 zł),  

− wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wynikającej z zapłaty faktury dotyczącej 
opłat transakcyjnych za dostarczenie biletu kolejowego (w wyniku weryfikacji 
wydatek został uznany za niekwalifikowalny) w ramach realizowanego projektu 
„Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników 
zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO” – kwota 21 zł (z tego: zwrot 
dotacji – 19 zł, odsetki – 2 zł), 

w ramach WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-
kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO. 
Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
 
11. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 12 marca 2009r., znak 

DK.IX.3012-19/06/09 dokonuje się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym  
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 – Muzea,  
§ 6229 poprzez zmianę nazwy zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko przez Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy 
„Przywrócenie historycznych i kulturowych wartości zabytkowego Zespołu Pałacowo-
Parkowego w Dobrzycy” na „Renowacja Muzeum w Dobrzycy w celu przywrócenia 
świetności Wielkopolskiej Perle Klasycyzmu”.  

 
12. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 27 marca 2009r., znak 

DK.IX-3011/11/09 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący 
sposób: 

 
dochody  Województwa na 2009 rok 

 
zmniejsza się 
dział 750 – Administracja publiczna 
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie 
o kwotę 117.000 zł § 0830 – Wpływy z usług 
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wydatki Województwa na 2009 rok 

 
zmniejsza się  
dział 750 – Administracja publiczna 
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie 
o kwotę 314.000 zł, z tego: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 17.000 zł 
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 297.000 zł 
 
zwiększa się 
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury  
o kwotę 197.000 zł § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych  
 
Stosownie do zawartego w dniu 30 września 2008r. porozumienia intencyjnego pomiędzy 
Województwem Wielkopolskim a Kopalnią Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie Spółka 
Akcyjna, Kopalnia użycza Województwu Wielkopolskiemu do bezpłatnego używania na 
okres jednego roku  nieruchomości położonej w Koninie przy al. 1 Maja 7a wraz  
ze znajdującym się na tej działce budynkiem Górniczego Domu Kultury „OSKARD” oraz  
ze środkami trwałymi - ruchomościami stanowiącymi wyposażenie obiektu.  
Z dniem 1 maja 2009r. dotychczasowi pracownicy zatrudnieni w GDK „OSKARD” stają się 
pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w rozumieniu art. 
231 kodeksu pracy. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy dotyczącej przejścia 
części zakładu pracy na innego pracodawcę tj. Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego. Wobec późniejszego niż planowano przejęcia GDK „Oskard”, planowane 
dochody i wydatki na 2009r. zmniejsza się pozostawiając niezbędne środki do 
funkcjonowania GDK „Oskard”  od maja do grudnia 2009r.  
 
Niewykorzystana kwota wydatków tj. 197.000 zł zostanie przeznaczona na zadania publiczne  
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Województwa Wielkopolskiego,  
które zostaną wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. 
 
13. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 31 marca 2009r., znak 

DK.IX-3011/12/09 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: 
 

wydatki Województwa na 2009 rok 

 
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 
zmniejsza się 
rozdział 92118 – Muzea 
o kwotę 399.000 zł § 6229 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 
publicznych 
 
zwiększa się 
rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury  
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o kwotę 399.000 zł § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych  
 
W wieloletnim programie inwestycyjnym zabezpieczono środki dla Muzeum Okręgowego 
im. St. Staszica w Pile na realizację w latach 2009-2011 w ramach WRPO, Priorytetu VI 
Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalnej Muzeum Kultury Ludowej 
w Osieku n. Notecią oddział Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile”, który mimo 
pozytywnej oceny przez Komisję Oceny Projektów, znalazł się na wstępnej liście projektów 
do dofinansowania, na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Muzeum nadal pracuje nad 
szczegółami projektu, przygotowując projekt budowlano-wykonawczy, studium 
wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko. W związku z możliwością realizacji 
powyższego  zadania w kolejnych latach, dokonuje się przeniesienia w wieloletnim programie 
inwestycyjnym w ramach ww. zadania poprzez: 
- w 2009 roku zmniejszenie z kwoty 545.400 zł o kwotę 399.000 zł do kwoty 146.400 zł, 
- w 2010 roku zwiększenie z kwoty 303.000 zł o kwotę 399.000 zł do kwoty 702.000 zł. 
 
Środki niewykorzystane w 2009 roku zostaną przeznaczone na zadania publiczne z zakresu 
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Województwa Wielkopolskiego, które zostaną 
wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. 
 
14. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Kultury z 7 kwietnia 2009r., znak 

DK.IX-3011/15/09 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: 
 

wydatki Województwa na 2009 rok 

 
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
 
zmniejsza się 
o kwotę 85.000 zł § 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych  
 
zwiększa się  
o kwotę 85.000 zł, z tego: 
§ 2730 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych  
i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora 
finansów publicznych o kwotę 55.000 zł 
§ 6570 – Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych o kwotę 30.000 zł 
 
Powyższych przeniesień dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu 
ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury – ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami. Środki zostaną przeznaczone dla jednostek 
wyszczególnionych w załącznikach do Uchwały Nr XXXIV/468/09 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie: udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
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zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego. 
 
15. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 6 kwietnia 2009r., znak  

DRG-II.1-0725/43/09 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący 
sposób: 

 
wydatki Województwa na 2009 rok 

 
zmniejsza się  
dział 750 – Administracja publiczna 
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
o kwotę 23.644 zł - pozostałe wydatki bieżące  
 
zwiększa się 
dział 750 – Administracja publiczna 
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
o kwotę 23.644 zł, z tego: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.554 zł 
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 17.827 zł 
§ 2319 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 946 zł 
§ 2839 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 
1.892 zł 
§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 425 zł 
 
Powyższe środki w wysokości 23.644 zł, pochodzące ze środków własnych budżetu 
Województwa Wielkopolskiego (zgodnie z zapisami podrozdziału 11.1 Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia), zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego 
na 2009 rok w wysokości 1% ogółu kosztów dla projektu kluczowego „Kompleksowa 
promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Priorytetu I 
Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, WRPO. 
 
16. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z 9, 14 i 22 kwietnia 

2009r., znak DE-IV/0725/4/09 dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków  
w następujący sposób: 

 
przychody  Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę  
11.828.925 zł 
 

wydatki Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  
o kwotę 11.828.925 zł, z tego: 
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§ 2888 – Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną 
jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) o kwotę 8.049.583 zł 
§ 2889 – Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną 
jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) o kwotę 3.779.342 zł 
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w ramach realizowanego projektu własnego pn. „Stypendia unijne dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Działania 2.2 
ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.  
 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pismem z 18 marca 2009r., Nr DKR-II-8524-12-
MCz/09 poinformowało, że w wyniku oszczędności powstałych przy realizacji projektów  
w ramach ZPORR oraz wysokiego kursu Euro wystąpiły środki do dodatkowego 
kontraktowania, które należy wykorzystać i rozliczyć do 30 czerwca 2009r., w związku  
z przedłużeniem przez Komisję Europejską okresu kwalifikowalności wydatków. Cytowanym 
pismem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało również o objęciu projektów 
realizowanych w ramach ZPORR współfinansowaniem z rezerwy celowej z budżetu państwa.  
Ze względu na krótki okres pozostający do rozliczenia wydatków poniesionych w ramach 
ZPORR oraz mając na uwadze okres niezbędny do procedowania o rezerwę celową budżetu 
państwa zabezpieczono całość środków finansowych na realizację ww. projektu poprzez 
zwiększenie kredytu. Zaciągnięty kredyt na ww. cel zostanie spłacony z refundacji 
poniesionych wydatków, które zostaną rozliczone do końca czerwca br.  
 
17. Na podstawie decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się przeniesienia  

w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w następujący sposób: 
 

wydatki Województwa na 2009 rok 

 
zmniejsza się 
dział 758 – Różne rozliczenia 
rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 
o kwotę 100.000 zł § 4810 – Rezerwy (ogólna) 
 
zwiększa się 
dział 852 – Pomoc społeczna 
rozdział 85295 – Pozostała działalność 
o kwotę 100.000 zł § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  
i zakupów inwestycyjnych  
 
Powyższe środki zostaną przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru 
budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim (Uchwała Nr XXXIV/471/09 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na 
udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie i zawarcia w tej sprawie 
umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Kamień Pomorski). 
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18. Na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 17 kwietnia 2009r., znak 
DKR-VIII-9265-113-MWKI/09 oraz wniosku Dyrektora Departamentu Polityki 
Regionalnej z 23 kwietnia 2009r., znak DPR.II-5.3407.6-3/09 wprowadza się do budżetu 
Województwa Wielkopolskiego kwotę 264.121.753 zł w następujący sposób: 
 

dochody  Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
dział 758 – Różne rozliczenia 
rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013  
o kwotę 264.121.753 zł, z tego: 
§ 6208 – Dotacje rozwojowe o kwotę 175.890.002 zł 
§ 6209 – Dotacje rozwojowe o kwotę 88.231.751 zł 
 

wydatki Województwa na 2009 rok 

 
zwiększa się 
 
dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 
rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości  
o kwotę 199.730.003 zł, z tego: 
§ 6208 – Dotacje rozwojowe o kwotę 175.890.002 zł 
§ 6209 – Dotacje rozwojowe o kwotę 23.840.001 zł 
 
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
rozdział 70095 – Pozostała działalność 
o kwotę 64.391.750 zł § 6209 – Dotacje rozwojowe 
 
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 8) zostaną 
przeznaczone na realizację w ramach WRPO instrumentów inżynierii finansowej:  
• inicjatywy JEREMIE w ramach Działania 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów 
wsparcia przedsiębiorczości, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw – kwota 
175.890.002 zł (§ 6208), 

• inicjatywy JESSICA w ramach:  
- Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, 

Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw – kwota 8.340.001 zł (§ 6209), 
- Działania 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Priorytet IV Rewitalizacja obszarów 

problemowych – kwota 64.391.750 zł (§ 6209), 
oraz na realizację w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw: 
- Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw – kwota 500.000 zł (§ 6209), 
- Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP – kwota 15.000.000 zł (§ 6209). 

 
Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: 
 
zmniejsza się 
 
dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 
rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości  
o kwotę 215.000.000 zł § 6208 – Dotacje rozwojowe 
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dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
rozdział 70095 – Pozostała działalność 
o kwotę 61.000.000 zł § 6208 – Dotacje rozwojowe  
 
zwiększa się 
 
dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 
rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości  
o kwotę 82.824.750 zł § 6208 – Dotacje rozwojowe 
 
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
rozdział 70095 – Pozostała działalność 
o kwotę 193.175.250 zł § 6208 – Dotacje rozwojowe 
 
Powyższych przeniesień dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem w pierwszej 
kolejności umowy w ramach inicjatywy JESSICA, co spowoduje wcześniejsze wydatkowanie 
środków w ramach tej inicjatywy.  
Środki niewygasające z 2008 roku w wysokości 215.000.000 zł przenosi się z inicjatywy 
JEREMIE (rozdział 15011, Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów 
wsparcia przedsiębiorczości, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw) na inicjatywę 
JESSICA (rozdział 15011, Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną 
Strategią Innowacji, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw – kwota 47.260.000 zł oraz 
rozdział 70095, Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Priorytet IV Rewitalizacja 
obszarów problemowych – kwota 167.740.000 zł) zgodnie z możliwością, jaką daje 
stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zawarte w piśmie o sygnaturze DKR-VII-
9265-41-ML/09 z dnia 18 lutego 2009r. 
Środki w wysokości 61.000.000 zł zostaną przeznaczone na: 
• inicjatywę JEREMIE w ramach Działania 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów 
wsparcia przedsiębiorczości, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw – kwota 
35.564.750 zł (rozdział 15011), 

• inicjatywę JESSICA w ramach Działania 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Priorytet 
IV Rewitalizacja obszarów problemowych – kwota 25.435.250 zł (rozdział 70095). 

 
 
 


