
UCHWAŁA Nr 898/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 lipca 2015 r. 

 

 

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015  

 
 

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 885 ze zm.) oraz § 11 pkt. 1 Uchwały 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 w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, w taki 

sposób, że: 

 

w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie 

zmniejsza się 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 13.680.010 zł o kwotę 120.000 zł do kwoty 13.560.010 zł 

zwiększa się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 69.841.998 zł o kwotę 110.750 zł do kwoty 69.952.748 zł 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 21.811.186 zł o kwotę 9.250 zł do kwoty 21.820.436 zł 

z tego: 
 

A. 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 41.021.024 zł o kwotę 9.250 zł do kwoty 41.011.774 zł 

zwiększa się 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 21.811.186 zł o kwotę 9.250 zł do kwoty 21.820.436 zł 

B. 
 

PO KL Priorytet V Dobre rządzenie, Projekt: Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego 

Obserwatorium Terytorialnego 
 

zmniejsza się 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 471.080 zł o kwotę 120.000 zł do kwoty 351.080 zł 
 

zwiększa się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 382.012 zł o kwotę 120.000 zł do kwoty 502.012 zł 
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w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 

zmniejsza się 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 4.102.465 zł o kwotę 2.500 zł do kwoty 4.099.965 zł 
 

zwiększa się 

  grupę paragrafów świadczenia na rzecz osób fizycznych 

z kwoty 27.940 zł o kwotę 2.500 zł do kwoty 30.440 zł 

 

z tego: 

WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna, projekt: „Wsparcie potencjału kadrowego 

WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” 

 

zmniejsza się 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 66.000 zł o kwotę 2.500 zł do kwoty 63.500 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów świadczenia na rzecz osób fizycznych 

o kwotę 2.500 zł do kwoty 2.500 zł 

 

 

rozdziale 85395 – Pozostała działalność 

zmniejsza się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 3.085.269 zł o kwotę 108.400 zł do kwoty 2.976.869 zł 

 
 

 

zwiększa się 

  grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 5.674.010 zł o kwotę 108.400 zł do kwoty 5.782.410 zł 

 

z tego: 

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

Projekt: eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan 

zmniejsza się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 605.682 zł o kwotę 108.400 zł do kwoty 497.282 zł 
 

 

zwiększa się 

  grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 243.262 zł o kwotę 108.400 zł do kwoty 351.662 zł 

 

§ 2 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 898/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 lipca 2015 r. 
 

 

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015  

 

 

 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75018 - Urzędy 

marszałkowskie: 

 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: 

 przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji oraz udział prelegentów w panelu dyskusyjnym podczas Forum 

„SMART CITY/SOCIETY” w trakcie Światowych Dni Innowacji, które odbędą się we Wrześni w dniach 4 

– 7 września 2015 r., 

 Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki. 

 realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie, polegających na szacowaniu i wycenie rozmiaru 

szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, na obszarach niewchodzących  

w skład obwodów łowieckich. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr. 

 w projekcie pn.: „Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” 

realizowanym w ramach PO KL, Priorytetu V Dobre rządzenie, podyktowane jest planowanym zleceniem 

realizacji badań i opracowań, w tym w szczególności przygotowywanym do zlecenia wykonawcom 

zewnętrznym badaniom pn.: 

- „Diagnoza funkcjonowania Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie wielkopolskim”, 

- „Analiza dostępności terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim”, 

- „Rola wielkopolskich Lokalnych Grup Działania w rozwoju regionu”. 

Zmiana została dokonana na wniosek Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. 

 

 Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale:  

 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w projekcie pn.: „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020  

w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu”, realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

10. Pomoc techniczna, wynika z zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Wytycznych w zakresie 

wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 przekazanych dokumentem znak MIiR/H 2014-

2020/5(01)/02/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. Obecnie wytyczne w zakresie zasad kwalifikowalności wydatków 

umożliwiają ponoszenie w ramach pomocy technicznej wydatków na świadczenia związane z zapewnieniem 

przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze. 

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

 85395 – Pozostała działalność w projekcie „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Encyklopedia Wielkopolan” 

realizowanym w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach przez Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wynika z konieczności pokrycia kosztów: redakcji i wydruku powstałej 

w projekcie Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan oraz instalacji zakupionego serwera w siedzibie ODN 

Poznań. 

 Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 


