
UCHWAŁA Nr 1095/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 września 2015 r. 

 

 

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

 
 

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 i 2b 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: 

A.  

zmniejsza się  

 

dział 758 – Różne rozliczenia 

z kwoty 6.430.459 zł o kwotę 11.990 zł do kwoty 6.418.469 zł  

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

z kwoty 6.330.317 zł o kwotę 11.990 zł do kwoty 6.318.327 zł 

z tego: 

  § 4810 – Rezerwy  

  z kwoty 6.330.317 zł o kwotę 11.990 zł do kwoty 6.318.327 zł, w tym: 

rezerwa ogólna 

z kwoty 2.296.603 zł o kwotę 11.990 zł do kwoty 2.284.613 zł 

 

zwiększa się 

dział 710 – Działalność usługowa 

z kwoty 9.533.993 zł o kwotę 11.990 zł do kwoty 9.545.983 zł 

rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

z kwoty 5.027.212 zł o kwotę 11.990 zł do kwoty 5.039.202 zł 

 

  grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 22.000 zł o kwotę 11.990 zł do kwoty 33.990 zł 

 

B.  

 

w dziale 710 – Działalność usługowa 

rozdziale 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

zmniejsza się  

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 4.444.192 zł o kwotę 100.923 zł do kwoty 4.343.269 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 1.189.618 zł o kwotę 100.923 zł do kwoty 1.088.695 zł 
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zwiększa się 

 

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

  z kwoty 141.820 zł o kwotę 100.923 zł do kwoty 242.743 zł 

 

w dziale 750 – Administracja publiczna 

zmniejsza się: 

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie 

z kwoty 135.677.410 zł o kwotę 56.190 zł do kwoty 135.621.220 zł, z tego: 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 63.000.887 zł o kwotę 25.395 zł do kwoty 62.975.492 zł, z tego: 

zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 41.021.392 zł o kwotę 30.795 zł do kwoty 41.052.187 zł 

zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 21.979.495 zł o kwotę 56.190 zł do kwoty 21.923.305 zł 

 

zmniejsza się grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

z kwoty 118.435 zł o kwotę 30.795 zł do kwoty 87.640 zł 

 

zwiększa się: 

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
z kwoty 6.103.134 zł o kwotę 56.190 zł do kwoty 6.159.324 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 4.609.707 zł o kwotę 56.190 zł do kwoty 4.665.897 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 4.521.707 zł o kwotę 56.190 zł do kwoty 4.577.897 zł 

 

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 

zmniejsza się 

rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli 

z kwoty 2.133.204 zł o kwotę 51.297 zł do kwoty 2.081.907 zł, z tego: 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 1.919.260 zł o kwotę 73.310 zł do kwoty 1.845.950 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 1.741.099 zł o kwotę 55.720 zł do kwoty 1.685.379 zł 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 178.161 zł o kwotę 17.590 zł do kwoty 160.571 zł 

zwiększa się 

  grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

z kwoty 213.944 zł o kwotę 22.013 zł do kwoty 235.957 zł 
 

rozdział 80195 - Pozostała działalność 

z kwoty 1.886.401 zł o kwotę 57.232 zł do kwoty 1.829.169 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 1.065.559 zł o kwotę 57.232 zł do kwoty 1.008.327 zł 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 250.725 zł o kwotę 57.232 zł do kwoty 193.493 zł 
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zwiększa się: 

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne 

z kwoty 1.048.569 zł o kwotę 3.751 zł do kwoty 1.052.320 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 1.001.410 zł o kwotę 3.751 zł do kwoty 1.005.161 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 929.079 zł o kwotę 3.751 zł do kwoty 932.830 zł 

 

rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych 

z kwoty 1.154.668 zł o kwotę 42.872 zł do kwoty 1.197.540 zł, z tego: 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 1.109.922 zł o kwotę 6.983 zł do kwoty 1.102.939 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 961.378 zł o kwotę 6.983 zł do kwoty 954.395 zł 

 

zwiększa się 

  grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 44.746 zł o kwotę 49.855 zł do kwoty 94.601 zł 

 

rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 

z kwoty 14.583.823 zł o kwotę 35.000 zł do kwoty 14.618.823 zł, z tego: 

zmniejsza się 

  grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

z kwoty 185.801 zł o kwotę 40.000 zł do kwoty 145.801 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 13.337.374 zł o kwotę 75.000 zł do kwoty 13.412.374 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 11.333.647 zł o kwotę 46.111 zł do kwoty 11.379.758 zł 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 2.003.727 zł o kwotę 28.889 zł do kwoty 2.032.616 zł 

 

rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

z kwoty 9.497.525 zł o kwotę 15.965 zł do kwoty 9.513.490 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 9.004.787 zł o kwotę 15.965 zł do kwoty 9.020.752 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 7.219.526 zł o kwotę 15.965 zł do kwoty 7.235.491 zł 
 

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne 

z kwoty 10.899.459 zł o kwotę 7.107 zł do kwoty 10.906.566 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 10.855.059 zł o kwotę 7.107 zł do kwoty 10.862.166 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 8.990.476 zł o kwotę 7.107 zł do kwoty 8.997.583 zł 

 

rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych  

i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 

z kwoty 1.601.774 zł o kwotę 3.834 zł do kwoty 1.605.608 zł, z tego: 
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grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 1.545.748 zł o kwotę 3.834 zł do kwoty 1.549.582 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 1.119.785 zł o kwotę 3.834 zł do kwoty 1.123.619 zł 

 

w dziale 851 - Ochrona zdrowia 

rozdziale 85195 - Pozostała działalność 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 600.543 zł o kwotę 43.000 zł do kwoty 557.543 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 20.000 zł o kwotę 43.000 zł do kwoty 63.000 zł 

 

w dziale 852 – Pomoc społeczna 

rozdziale 85226 - Ośrodki adopcyjne 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

z kwoty 2.700 zł o kwotę 600 zł do kwoty 2.100 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

 z kwoty 2.433.301 zł o kwotę 600 zł do kwoty 2.433.901 zł 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 1.148.652 zł o kwotę 600 zł do kwoty 1.149.252 zł 

 

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy 

zmniejsza się 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 2.632.112 zł o kwotę 23.760 zł do kwoty 2.608.352 zł 
 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 4.009.617 zł o kwotę 64.000 zł do kwoty 3.945.617 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 20.112.284 zł o kwotę 64.000 zł do kwoty 20.176.284 zł 
 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 30.140 zł o kwotę 23.760 zł do kwoty 53.900 zł 

 

z tego: 

I.  

zmniejsza się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

 z kwoty 10.848.705 zł o kwotę 23.760 zł do kwoty 10.824.945 zł 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 2.632.112 zł o kwotę 23.760 zł do kwoty 2.608.352 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 20.440 zł o kwotę 23.760 zł do kwoty 44.200 zł 
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II.  

WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna, Projekt: Ocena, badania i analizy oraz kontrola 

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

 

zmniejsza się 
 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 124.928 zł o kwotę 64.000 zł do kwoty 60.928 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 20.000 zł o kwotę 64.000 zł do kwoty 84.000 zł 
 

 

 

 

§ 2 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 1095/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 września 2015 r. 
 

 

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

 

 

Zwiększenie planu wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 - Ośrodki dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej wynika z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika  

w wysokości 11.990 zł. 

 Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 - Ośrodki 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na 

zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego 

(SIPWW)” o kwotę 100.923 zł, z przeznaczeniem na działania związane m.in.: z przygotowaniem dokumentacji 

aplikacyjnej o środki WRPO 2014+ oraz dokumentacji przetargowej.  

 Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii  

i Gospodarki Mieniem. 
  

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna: 

 rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie wynika z konieczności skorygowania planu wydatków w związku  

z niewypłaceniem zaplanowanego odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia oraz odpraw pieniężnych. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr. 

 pomiędzy rozdziałem 75018 - Urzędy marszałkowskie a rozdziałem 75075 - Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na: 

- wyjazdy służbowe związane z odbiorami technicznymi i końcowymi pojazdów szynowych po naprawach 

głównych i modernizacyjnych. 

  Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Transportu. 

- organizację szóstej edycji Dnia Św. Marcina w Brukseli, która odbędzie się 18 listopada i jest ona 

największym wydarzeniem poświęconym promocji Wielkopolski w Belgii.  

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego. 

 

 Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami: 80111 – 

Gimnazja specjalne, 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych, 80140 - Centra kształcenia ustawicznego  

i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli, 80146 – 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, 80150 - Realizacja zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 

szkołach artystycznych, 80195 – Pozostała działalność wynika z konieczności: 

  przeniesienia z planu finansowego Departamentu Edukacji i Nauki do planu jednostek oświatowych środków 

zabezpieczonych na dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek prowadzonych przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres nie krótszy niż 6 miesięcy. 

Zgodnie z zapisem regulaminu dodatek ten nie może być wyższy niż 50% średniego wynagrodzenia nauczyciela 

stażysty (średnia nauczyciela stażysty wynosi 2.717,59 zł, natomiast 50% tej kwoty - 1.358,80 zł miesięcznie). 

Dokonano podziału dodatku dla wszystkich dyrektorów jednostek na okres od 1 września do 31 grudnia 2015 r.  

 zabezpieczenia środków na odprawy dla pracowników pedagogicznych (art. 20 ust. 1, pkt. 2 Ustawy Karta 

Nauczyciela oraz art. 1, art. 8, art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania  

z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) w Wielkopolskim Samorządowym 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU) Nr 2 w Poznaniu (rozdział. 80131), 

Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrześni, Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych  

w Kaliszu (rozdział 80141). 

Zmniejszenie liczby oddziałów i słuchaczy w roku szk. 2015/2016 w Kolegium pracowników służb społecznych 

w Poznaniu (działającego w ramach WSCKZIU nr 2 w Poznaniu), skutkowało zmianami organizacyjnymi,  

w wyniku których konieczne jest wypłacenie odpraw osobom, z którymi został rozwiązany stosunek pracy. 

 utworzenia planu finansowego dla nowo utworzonej jednostki od 1 września 2015 roku, Wielkopolskiego 

Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni (rozdział 80140) zgodnie z Uchwalą SWW  

nr VIII/205/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku w wysokości 54.944 zł. 

 zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do dokonania archiwizacji dokumentów  

w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Kaliszu (rozdział 80141). 

 Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.  
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 Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność 

wynika z konieczności powołania zespołu opiniującego rozwiązania dotyczące zbudowania usług elektronicznych 

w poszczególnych jednostkach ochrony zdrowia podległych SWW, w związku z realizacją projektu „Usługi 

elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych 

Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”. Ponadto, niezbędne jest zlecenie przygotowania opisu przedmiotu 

zamówienia osobie posiadającej wiedzę z zakresu informatyzacji w celu przygotowania przetargu na audyt 

zewnętrzny zrealizowanego projektu.  

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Zdrowia. 

 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85226 - Ośrodki 

adopcyjne w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wynika z konieczności 

zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii i gazu w związku z wyższym niż planowano zużyciem  

w I półroczu br.   

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 

 

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

85332 - Wojewódzkie urzędy pracy w: 

 planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków 

na wypłatę odprawy pośmiertnej członkom rodziny zmarłego pracownika, do której Urząd jest zobligowany na 

podstawie art. 93 § 1 Kodeksu Pracy, 

 projekcie pn.: „Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023” - WUP  

w Poznaniu, realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Pomoc techniczna, 

wynika z konieczności zaplanowania środków na wynagrodzenia dla współpracowników z powiatowych 

urzędów pracy, którzy będą przeprowadzali badania ankietowe wśród bezrobotnych i pracodawców 

wspomagające realizację Priorytetów Inwestycyjnych WRPO 2014-2020.  

Zmiany zostały dokonane na wnioski Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

 

 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  


