
UCHWAŁA  Nr  982/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 sierpnia 2015 r. 
 

 

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

z kwoty 1.252.150 zł o kwotę 204 zł do kwoty 1.251.946 zł, z tego: 

rozdział 90095 - Pozostała działalność 

z kwoty 121.287 zł o kwotę 204 zł do kwoty 121.083 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 50.000 zł o kwotę 204 zł do kwoty 49.796 zł 

 

zwiększa się: 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 115.143.161 zł o kwotę 70.880 zł do kwoty 115.214.041 zł, z tego: 

rozdział 01095 - Pozostała działalność 

z kwoty 245.673 zł o kwotę 70.880 zł do kwoty 316.553 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 16.372 zł o kwotę 70.880 zł do kwoty 87.252 zł 

 

dział 852 - Pomoc społeczna 

z kwoty 6.266.561 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 6.366.561 zł, z tego: 

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

z kwoty 2.737.000 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 2.837.000 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 2.727.100 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 2.827.100 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 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

z kwoty 6.705.979 zł o kwotę 204 zł do kwoty 6.705.775 zł, z tego: 

rozdział 90095 - Pozostała działalność 

z kwoty 2.988.841 zł o kwotę 204 zł do kwoty 2.988.637 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 376.500 zł o kwotę 204 zł do kwoty 376.296 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 376.500 zł o kwotę 204 zł do kwoty 376.296 zł 

 

zwiększa się: 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 144.305.192 zł o kwotę 70.880 zł do kwoty 144.376.072 zł, z tego: 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

z kwoty 4.928.844 zł o kwotę 70.880 zł do kwoty 4.999.724 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 690.844 zł o kwotę 70.880 zł do kwoty 761.724 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 678.144 zł o kwotę 70.880 zł do kwoty 749.024 zł 

 

dział 852 - Pomoc społeczna 

z kwoty 13.398.359 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 13.498.359 zł, z tego: 

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

z kwoty 2.737.000 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 2.837.000 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 2.725.600 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 2.825.600 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 1.796.813 zł o kwotę 54.911 zł do kwoty 1.851.724 zł 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 928.787 zł o kwotę 45.089 zł do kwoty 973.876 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 982/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 sierpnia 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-II-DMU-ABL/400/165/2015 z 2.07.2015 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków na  

2015 r. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała 

działalność o kwotę 204 zł dotyczące zadania pn. „Organizacja etapu okręgowego XXX Olimpiady Wiedzy 

Ekologicznej”. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska. 

 

II. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak: 

- FB-I.3111.301.2015.7 z 13 sierpnia 2015 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1/002708/2015  

z 5 sierpnia 2015 r., 

- FB-I.3111.315.2015.7 z 20 sierpnia 2015 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1/002729/2015  

z 12 sierpnia 2015 r.  

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

Pozostała działalność o kwotę 70.880 zł.  

 Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (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 2.772 zł, 

- zrefundowanie wydatków poniesionych na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających  

z wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2014 r. (sygn. akt XII C 

392/10/7) oraz z postanowienia Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto  

w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2015 r. (sygn. akt XII C 392/10) - kwota 68.108 zł. 

 

III. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.289.2015.3 z 4 sierpnia 2015 r. oraz 

decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4/001996/2015 z 31 lipca 2015 r. zwiększono plan dotacji celowej na 

2015 r. w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 

100.000 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2015 

rok (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na zadania w zakresie świadczeń rodzinnych realizowane na 

podstawie umowy o świadczeniach rodzinnych. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 


