
UCHWAŁA  Nr 758/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 
 

 

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 
 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 885 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. 

Wielk. z 2015 r. poz. 482 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 w następujący 

sposób: 

zmniejsza się: 
 

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe 

z kwoty 1.554.304 zł o kwotę 507.000 zł do kwoty 1.047.304 zł, z tego: 

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 1.212.400 zł o kwotę 507.000 zł do kwoty 705.400 zł, z tego: 

 

§ 0909 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

z kwoty 19.200 zł o kwotę 7.000 zł do kwoty 12.200 zł 

§ 2919 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

z kwoty 1.189.000 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 689.000 zł 

zwiększa się: 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 114.839.562 zł o kwotę 159.120 zł do kwoty 114.998.682 zł, z tego: 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

z kwoty 82.074 zł o kwotę 159.120 zł do kwoty 241.194 zł, z tego: 

 

§ 2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 

z kwoty 2.773 zł o kwotę 9.120 zł do kwoty 11.893 zł 

 

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

z kwoty 48.500 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 198.500 zł 
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dział 600 – Transport i łączność 

z kwoty 88.186.742 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 88.256.742 zł, z tego: 

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 

z kwoty 20.304.752 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 20.374.752 zł, z tego: 

 

§ 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

o kwotę 70.000 zł do kwoty 70.000 zł 

 

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

z kwoty 5.618.769 zł o kwotę 2.074 zł do kwoty 5.620.843 zł, z tego: 

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

z kwoty 5.618.769 zł o kwotę 2.074 zł do kwoty 5.620.843 zł, z tego: 

 

§ 2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 

o kwotę 2.074 zł do kwoty 2.074 zł 

 

dział 750 - Administracja publiczna 

z kwoty 9.451.894 zł o kwotę 50.600 zł do kwoty 9.502.494 zł, z tego: 

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

z kwoty 15.000 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 17.000 zł, z tego: 

 

§ 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

o kwotę 2.000 zł do kwoty 2.000 zł 

 

rozdział 75095 - Pozostała działalność 

z kwoty 3.567.850 zł o kwotę 48.600 zł do kwoty 3.616.450 zł, z tego: 

§ 2220 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd 

województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

o kwotę 48.600 zł do kwoty 48.600 zł 

 

dział 852 – Pomoc społeczna 

z kwoty 6.251.561 zł o kwotę 15.000 zł do kwoty 6.266.561 zł, z tego: 

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

o kwotę 15.000 zł do kwoty 15.000 zł, z tego: 

 

§ 2230 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa na realizację bieżących zadań własnych 

samorządu województwa 

o kwotę 15.000 zł do kwoty 15.000 zł 
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dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 15.805.076 zł o kwotę 217.954 zł do kwoty 16.023.030 zł, z tego: 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 1.684.149 zł o kwotę 217.954 zł do kwoty 1.902.103 zł, z tego: 

zmniejsza się 

§ 0909 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

z kwoty 28.500 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 26.500 zł 

zwiększa się 

§ 2918 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

z kwoty 5.100 zł o kwotę 5.000 zł do kwoty 10.100 zł 

§ 2919 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

z kwoty 1.390.000 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 1.590.000 zł 

§ 6667 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych  

o kwotę 13.354 zł do kwoty 13.354 zł 

§ 6668 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych  

o kwotę 1.500 zł do kwoty 1.500 zł 

§ 6669 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych  

z kwoty 34.000 zł o kwotę 100 zł do kwoty 34.100 zł 

 

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

z kwoty 1.202.150 zł o kwotę 50.000 zł do kwoty 1.252.150 zł, z tego: 

rozdział 90095 - Pozostała działalność 

z kwoty 71.287 zł o kwotę 50.000 zł do kwoty 121.287 zł, z tego: 

 

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

o kwotę 50.000 zł do kwoty 50.000 zł 
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§ 2 

 

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 na zadania 

wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób: 

 

zmniejsza się: 

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe 

z kwoty 7.711.869 zł o kwotę 507.000 zł do kwoty 7.204.869 zł, z tego: 

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 7.273.379 zł o kwotę 507.000 zł do kwoty 6.766.379 zł, z tego: 
 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 1.598.306 zł o kwotę 507.000 zł do kwoty 1.091.306 zł 

z tego: 

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

   z kwoty 1.306.256 zł o kwotę 507.000 zł do kwoty 799.256 zł 

 

zwiększa się: 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 144.001.593 zł o kwotę 159.120 zł do kwoty 144.160.713 zł, z tego: 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

z kwoty 4.765.245 zł o kwotę 159.120 zł do kwoty 4.924.365 zł, z tego: 

 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 527.245 zł o kwotę 159.120 zł do kwoty 686.365 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 514.545 zł o kwotę 159.120 zł do kwoty 673.665 zł 

 

dział 600 – Transport i łączność 

z kwoty 414.462.992 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 414.532.992 zł, z tego: 

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 

z kwoty 207.403.373 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 207.473.373 zł, z tego: 
 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 79.554.043 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 79.624.043 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 64.102.985 zł o kwotę 70.000 zł do kwoty 64.172.985 zł 

 

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

z kwoty 1.766.355 zł o kwotę 2.074 zł do kwoty 1.768.429 zł, z tego: 

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

z kwoty 1.766.355 zł o kwotę 2.074 zł do kwoty 1.768.429 zł, z tego: 

 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 1.722.355 zł o kwotę 2.074 zł do kwoty 1.724.429 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 1.647.632 zł o kwotę 2.074 zł do kwoty 1.649.706 zł 
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dział 750 - Administracja publiczna 

z kwoty 154.772.174 zł o kwotę 50.600 zł do kwoty 154.822.774 zł, z tego: 

rozdział 75095 – Pozostała działalność 

z kwoty 4.367.817 zł o kwotę 50.600 zł do kwoty 4.418.417 zł, z tego 

 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 2.139.033 zł o kwotę 50.600 zł do kwoty 2.189.633 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 1.150.133 zł o kwotę 5.000 zł do kwoty 1.155.133 zł 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 988.900 zł o kwotę 45.600 zł do kwoty 1.034.500 zł 

 
dział 852 – Pomoc społeczna 

z kwoty 13.191.237 zł o kwotę 15.000 zł do kwoty 13.206.237 zł, z tego: 

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

o kwotę 15.000 zł do kwoty 15.000 zł, z tego: 

 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

o kwotę 15.000 zł do kwoty 15.000 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

o kwotę 2.600 zł do kwoty 2.600 zł 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

o kwotę 12.400 zł do kwoty 12.400 zł 

 
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 56.033.253 zł o kwotę 217.954 zł do kwoty 56.251.207 zł, z tego: 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 25.590.588 zł o kwotę 217.954 zł do kwoty 25.808.542 zł, z tego: 

 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 5.271.010 zł o kwotę 203.000 zł do kwoty 5.474.010 zł 

 

 § 6667 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 

z kwoty 16.101 zł o kwotę 13.354 zł do kwoty 29.455 zł 

 § 6668 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 

o kwotę 1.500 zł do kwoty 1.500 zł 

 § 6669 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 

   z kwoty 34.000 zł o kwotę 100 zł do kwoty 34.100 zł 

 

z tego: 

zmniejsza się 

PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 863.372 zł o kwotę 102.000 zł do kwoty 761.372 zł 
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zwiększa się 

PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 2.000.796 zł o kwotę 151.000 zł do kwoty 2.151.796 zł 

 

§ 6668 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 

  o kwotę 1.500 zł do kwoty 1.500 zł 

 

§ 6669 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 

o kwotę 100 zł do kwoty 100 zł 

 

PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego: 

 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 2.343.795 zł o kwotę 154.000 zł do kwoty 2.497.795 zł 
 

 

Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent) (zwroty) 

 

 § 6667 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 

o kwotę 13.354 zł do kwoty 13.354 zł 

 

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

z kwoty 6.076.701 zł o kwotę 50.000 zł do kwoty 6.126.701 zł, z tego: 

rozdział 90095 - Pozostała działalność 

z kwoty 2.359.563 zł o kwotę 50.000 zł do kwoty 2.409.563 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 326.500 zł o kwotę 50.000 zł do kwoty 376.500 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 326.500 zł o kwotę 50.000 zł do kwoty 376.500 zł 

 

 

§ 3 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 758/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 
 

 

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 

 

I. Na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu znak 

WFOS-III-DPU-MW/400/599/2015 z 2.06.2015 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2015 r.  

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 150.000 zł  

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostawa zajęcy lub kuropatw do wyznaczonych obwodów 

łowieckich województwa wielkopolskiego w ramach „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej  

w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015””. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

II. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z: 

 3.06.2015 r. znak FB-I.3111.184.2015.8 oraz na podstawie decyzji Ministra Finansów  

nr MF/FG1/001524/2015 z dnia 29 maja 2015 r.,  

 09.06.2015 r. znak FB-I.3111.189.2015.8 oraz na podstawie decyzji Ministra Finansów  

nr MF/FG1/001645/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.  

 17.06.2015 r. znak FB-I.3111.203.2015.8 oraz na podstawie decyzji Ministra Finansów  

nr MF/FG1/001616/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. 

zwiększono plan dotacji celowej na 2015 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – 

Pozostała działalność o kwotę 9.120 zł. 

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (cz. 83, 

poz. 16), przeznaczone są na: 

 sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na 

obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (kwota 5.530 zł). 

 wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji Marszałka Województwa z dnia 9 kwietnia 2015 r. (kwota 

3.590 zł): 

 Nr 7/2015 Nr Re. DR-IV.7134.16.2014, 

 Nr 8/2015 Nr rej. DR-IV.7134.19.2014, 

 Nr 9/2015 Nr rej. DR-IV.7134.20.2014, 

 Nr 10/2015 Nr rej. DR-IV.7134.21.2014. 

 

III. Na podstawie uchwały Nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zwiększono plan dochodów  

i wydatków na 2015 r. w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie  

o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na remont w ramach wydatków bieżących ścieżki pieszo-rowerowej  

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 310 w m. Czempiń ul. Stęszewska. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Infrastruktury. 

 

IV. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 27.05.2015 r. znak FB-I.3111.169.2015.8 oraz  

na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG3/001487/2015 z dnia 26 maja 2015 r., zwiększono plan 
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dotacji celowej na 2015 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.074 zł. 

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (cz. 83, 

poz. 16), przeznaczone są na refundację zobowiązania wymagalnego Skarbu Państwa wynikającego  

z wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział VII Cywilny z dnia 16 kwietnia 

2014 r. Sygn. Akt VII C 94/14. 

 

V. Na podstawie Uchwały Nr V/37/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zorganizowanie plenerowej imprezy 

„Konie i powozy” w 2015 roku, która odbędzie się w Rokosowie, zwiększono na 2015 r w dziale 750 - 

Administracja publiczna plan dochodów w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

i wydatków w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł.  

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki. 

 

VI. Na podstawie Umowy o dotację Nr BDG-581/2015 zawartej w dniu 8 czerwca 2015 r. pomiędzy 

Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Województwem Wielkopolskim zwiększono plan dochodów  

i wydatków na 2015 r. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność 

o kwotę 48.600 zł, na realizację projektu pn. „Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej (WSWZ)” 

zgłoszonego w konkursie „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki 

zagranicznej 2015”. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej. 

 

VII. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 26.05.2015 r. znak FB-I.3111.167.2015.8 oraz na 

podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4/001265/2015 z dnia 22 maja 2015 r., zwiększono plan 

dotacji celowej na 2015 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 15.000 zł. 

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (cz. 83, 

poz. 28), przeznaczone są na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie oraz załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku. 

 

VIII. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 853 – Pozostałe 

zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 13.354 zł, dokonuje 

się w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki majątkowe przez Partnera 

Projektu - Politechnikę Poznańską do Ministerstwa Finansów w ramach projektu: Czas zawodowców - 

Wielkopolskie kształcenie zawodowe, realizowanego w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach.  

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. 

 

IX. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 150 - 

Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

oraz w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała 
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działalność dokonuje się w związku ze zwrotami dokonywanymi przez beneficjentów w ramach komponentu 

regionalnego PO KL. 

Zgodnie z zawartymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu umowami o dofinansowanie beneficjenci, 

którzy zrealizowali projekty zobowiązani są do rozliczenia otrzymanego wsparcia oraz do zwrotu 

niewykorzystanego dofinansowania wraz z odsetkami. Dokonanie korekty planów finansowych wynika  

z przeprowadzonej analizy środków dotychczas zwróconych na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej, 

które po ich wyjaśnieniu należy przekazać do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

 

X. Na podstawie pism Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu znak: 

- WFOS-III-DPU-MW/400/165/2015 z 18.03.2015 r.  

- WFOS-III-DPU-MW/400/164/2015 z 5.05.2015 r. 

zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2015 r. dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł na wsparcie realizacji zadania pn.  

- „Organizacja etapu okręgowego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej” – kwota 20.000 zł, 

- „Szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Środowiska UMWW w Poznaniu” – kwota 

30.000 zł. 

Zmiana została dokonana na wnioski Dyrektora Departamentu Środowiska. 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 


