
UCHWAŁA Nr 1226/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 października 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, 2b, 3a 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

rozdziale 01095 - Pozostała działalność 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się  

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 754.202 zł o kwotę 54.000 zł do kwoty 700.202 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 12.700 zł o kwotę 54.000 zł do kwoty 66.700 zł 
 

 

w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 62.975.492 zł o kwotę 700 zł do kwoty 62.974.792 zł, z tego: 

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 41.052.187 zł o kwotę 5.648 zł do kwoty 41.046.539 zł 

zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 21.923.305 zł o kwotę 4.948 zł do kwoty 21.928.253 zł 

 

 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

  z kwoty 23.906.972 zł o kwotę 17.500 zł do kwoty 23.889.472 zł 

 

zwiększa się 

 

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

  z kwoty 2.524.000 zł o kwotę 18.200 zł do kwoty 2.542.200 zł 

 

rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 4.582.597 zł o kwotę 18.500 zł do kwoty 4.564.097 zł 
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zwiększa się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 88.000 zł o kwotę 18.500 zł do kwoty 106.500 zł 

 

 

rozdziale 75095 - Pozostała działalność 

zmniejsza się 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 178.502 zł o kwotę 18.500 zł do kwoty 160.002 zł 

 

zwiększa się 

  grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 1.650.421 zł o kwotę 18.500 zł do kwoty 1.668.921 zł 

 

z tego: 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, Oś Priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy 

europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich 

 

zmniejsza się 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 160.500 zł o kwotę 18.500 zł do kwoty 142.000 zł 

 

zwiększa się 

  grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 459.829 zł o kwotę 18.500 zł do kwoty 478.329 zł 

 

 

w dziale 851 - Ochrona zdrowia 

rozdziale 85195 - Pozostała działalność 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 63.000 zł o kwotę 32.000 zł do kwoty 31.000 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 558.573 zł o kwotę 32.000 zł do kwoty 590.573 zł 

 

w dziale 852 – Pomoc społeczna 

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

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 973.276 zł o kwotę 49.600 zł do kwoty 923.676 zł 

zwiększa się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 1.851.724 zł o kwotę 49.600 zł do kwoty 1.901.324 zł 

 

rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej 

zmniejsza się 
 

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

  z kwoty 65.000 zł o kwotę 12.534 zł do kwoty 52.466 zł 
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zwiększa się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

 z kwoty 4.365.934 zł o kwotę 12.534 zł do kwoty 4.378.468 zł, z tego: 

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 2.796.261 zł o kwotę 170.000 zł do kwoty 2.626.261 zł 

zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 1.569.673 zł o kwotę 182.534 zł do kwoty 1.752.207 zł 

 

rozdziale 85226 - Ośrodki adopcyjne 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 1.284.649 zł o kwotę 13.632 zł do kwoty 1.271.017 zł 

zwiększa się 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 1.149.252 zł o kwotę 13.632 zł do kwoty 1.162.884 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 1226/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 października  2015 r. 
 

 

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

 

 

 

 Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała 

działalność, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla moderatorów odnowy wsi, 

którzy opracują sołeckie strategie rozwoju dla 50-60 sołectw początkujących w programie „Wielkopolska Odnowa 

Wsi 2013-2020”, wybranych w różnych częściach województwa. 

Zmiana została dokonana na wnioski Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale: 

 75018 – Urzędy marszałkowskie wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na: 

- zadania majątkowe jednoroczne pn.: 

- „Zakup sprzętu informatycznego”, w związku z koniecznością zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do 

systemu wydruku podążającego – kwota 17.500 zł,  

- „Zakup samochodu osobowego na potrzeby UMWW”, w związku z rozpoczętą procedurą zakupu  

i złożoną przez wykonawcę ofertą - kwota 700 zł. 

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Administracyjnego. 

- podróże służbowe krajowe. W przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego systemie kontroli 

zarządczej wskazano, w ramach zadania „Nadzór, koordynacja i kontrola działalności merytorycznej 

instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego” mierniki 

„liczba wizyt monitorujących”. Aby miernik ten mógł być zrealizowany niezbędne są delegacje 

pracowników.  

 Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury. 

- realizację dodatkowych zadań związanych z wystawą pn. „Wielkopolski Dom”. 

  Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki. 

 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na 

organizację wizyt studyjnych. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki. 

 75095 - Pozostała działalność, w projekcie System Informacji o Funduszach Europejskich realizowanym  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Oś Priorytetowa III Potencjał beneficjentów 

funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci wynika z konieczności zabezpieczenia środków 

m.in. na wynagrodzenia dla nowozatrudnionych pracowników Głównych Punktów Informacyjnych. 

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.  
 

 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”, 

- zlecenia przygotowania opisu przedmiotu zamówienia osobie fizycznej posiadającej wiedzę z zakresu 

informatyzacji w celu przygotowania przetargu na audyt zewnętrzny zrealizowanego projektu pn. „Usługa 

szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi 

podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego”. 

 Zmiany zostały dokonane na wnioski Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia. 
 

Dokonanie zmiany planu wydatków w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Poznaniu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale: 

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

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków 

na wypłatę jednorazowych nagród oraz na wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością 

przeprowadzenia kompleksowej archiwizacji zakończonych spraw.  



 5 

 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej wynika z konieczności: 

- wyodrębnienia z zadania majątkowego jednorocznego pn. „Zakup nowoczesnego programu do zarządzania 

korespondencją oraz do elektronicznego obiegu dokumentów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej 

w Poznaniu” środków przeznaczonych na koszty szkolenia z nakładów inwestycyjnych, 

- zabezpieczenia środków na kompleksowe badanie wspierające budowę strategii zarządzania zasobami 

ludzkimi w ROPS w Poznaniu, szkolenia dla pracowników, zakup materiałów promujących działania na 

rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na delegacje dla pracowników. 

 85226 - Ośrodki adopcyjne wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wymianę sprzętu 

komputerowego oraz drukarek, gdyż naprawa posiadanego sprzętu jest nieopłacalna. 

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

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  


