
UCHWAŁA  Nr 1272/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 13 listopada 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 112.839.184 zł o kwotę 1.898.349 zł do kwoty 110.940.835 zł, z tego: 

zmniejsza się: 

 

rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

z kwoty 7.000.000 zł o kwotę 1.918.720 zł do kwoty 5.081.280 zł, z tego: 

§ 6510 -  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 

województwa 

z kwoty 7.000.000 zł o kwotę 1.918.720 zł do kwoty 5.081.280 zł 

 

zwiększa się: 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

z kwoty 506.886 zł o kwotę 20.371 zł do kwoty 527.257 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 160.538 zł o kwotę 20.371 zł do kwoty 180.909 zł 

 

 

§ 2 

 

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

wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób: 

 

zmniejsza się: 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 141.387.526 zł o kwotę 1.898.349 zł do kwoty 139.489.177 zł, z tego: 
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zmniejsza się: 

rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

z kwoty 7.000.000 zł o kwotę 1.918.720 zł do kwoty 5.081.280 zł, z tego: 

 

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

z kwoty 7.000.000 zł o kwotę 1.918.720 zł do kwoty 5.081.280 zł 

zwiększa się: 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

z kwoty 5.004.902 zł o kwotę 20.371 zł do kwoty 5.025.273 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 766.902 zł o kwotę 20.371 zł do kwoty 787.273 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 700.202 zł o kwotę 20.371 zł do kwoty 720.573 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 1272/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 listopada 2015 r. 
 

 

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

 

 
 

I. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.76.2015.8 z 29 października 2015 r. oraz 

decyzji Ministra Finansów nr MF/FG6/000368/2015/KO1 z 28 października 2015 r., zmniejszono plan dotacji 

celowej na 2015 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych o kwotę 1.918.720 zł. 

Przedmiotowa korekta wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na 

realizację zadania pn. „Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty gm. Śrem”. 

 

II. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.475.2015.2 z 2 listopada 2015 r. oraz 

decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1/004408/2015 z 26 października 2015 r., zwiększono plan dotacji 

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

20.371 zł. 

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (cz. 83, 

poz. 16), przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez 

zwierzęta łowne (dziki, sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 

 


