
UCHWAŁA  Nr 897/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 lipca 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: 

zwiększa się: 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 114.999.206 zł o kwotę 143.955 zł do kwoty 115.143.161 zł, z tego: 

rozdział 01008 - Melioracje wodne 

z kwoty 64.355.351 zł o kwotę 140.000 zł do kwoty 64.495.351 zł, z tego: 

 

§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

  z kwoty 1.903.941 zł o kwotę 140.000 zł do kwoty 2.043.941 zł 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

z kwoty 241.718 zł o kwotę 3.955 zł do kwoty 245.673 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 12.417 zł o kwotę 3.955 zł do kwoty 16.372 zł 

 

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 16.023.030 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 16.223.030 zł, z tego: 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 1.902.103 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 2.102.103 zł, z tego: 

§ 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 1.590.000 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 1.790.000 zł 
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dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 

z kwoty 2.440.000 zł o kwotę 138.500 zł do kwoty 2.578.500 zł, z tego: 

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe 

z kwoty 2.440.000 zł o kwotę 138.500 zł do kwoty 2.578.500 zł, z tego: 

 

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

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

z kwoty 891.000 zł o kwotę 138.500 zł do kwoty 1.029.500 zł 

§ 2 

 

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

wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób: 

 

zwiększa się: 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 144.161.237 zł o kwotę 143.955 zł do kwoty 144.305.192 zł, z tego: 

rozdział 01008 - Melioracje wodne 

z kwoty 64.566.951 zł o kwotę 140.000 zł do kwoty 64.706.951 zł, z tego: 

 

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   

 z kwoty 218.000 zł o kwotę 140.000 zł do kwoty 358.000 zł 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

z kwoty 4.924.889 zł o kwotę 3.955 zł do kwoty 4.928.844 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 686.889 zł o kwotę 3.955 zł do kwoty 690.844 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 674.189 zł o kwotę 3.955 zł do kwoty 678.144 zł 

 

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 56.251.207 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 56.451.207 zł, z tego: 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 25.808.542 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 26.008.542 zł, z tego: 

 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 5.474.010 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 5.674.010 zł 

z tego: 

PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 2.151.796 zł o kwotę 200.000 zł do kwoty 2.351.796 zł 
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dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 

z kwoty 3.636.573 zł o kwotę 138.500 zł do kwoty 3.775.073 zł, z tego: 

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe 

z kwoty 3.636.573 zł o kwotę 138.500 zł do kwoty 3.775.073 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 3.603.573 zł o kwotę 138.500 zł do kwoty 3.742.073 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 2.136.654 zł o kwotę 138.500 zł do kwoty 2.275.154 zł 

 

§ 3 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 897 /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 lipca 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/400/581/2015 z 8.06.2015 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków na  

2015 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 - Melioracje wodne o kwotę 140.000 zł, na 

wsparcie realizacji zadania pn.: „Zakup mobilnego zestawu pompowego dla wojewódzkiego magazynu 

przeciwpowodziowego w Śremie”. 

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

II. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.253.2015.8 z 16 lipca 2015 r. oraz 

decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1/002002/2015 z 8 lipca 2015 r. zwiększono plan dotacji celowej na 

2015 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 3.955 zł. 

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

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

zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność dokonuje się w związku ze 

zwrotami dokonywanymi przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VII Promocja 

Integracji Społecznej 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. Instytucja Pośrednicząca, z którą beneficjent zawarł umowę  

o dofinansowanie projektu jest zobligowana do gromadzenia dochodów na swoich rachunkach bankowych 

do chwili ich wyjaśnienia.  

Wyjaśnione wpłaty beneficjentów podlegają zwrotowi do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

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

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

znak WFOS-III-DPU-MW/400/597/2015 z 9.06.2015 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków na  

2015 r. w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 

przyrody, rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe o kwotę 138.500 zł. Powyższe środki przeznaczone są dla 

Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania 

pn.: „Ochrona przyrody w parkach krajobrazowych Wielkopolski”. 

Zmiana została dokonana na wniosek Z-cy Dyrektora Departamentu Środowiska. 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 


