
UCHWAŁA  Nr  1337/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 listopada 2015 r. 
 

 

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 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: 

 

zwiększa się: 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 110.940.835 zł o kwotę 10.631 zł do kwoty 110.951.466 zł, z tego: 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

z kwoty 527.257 zł o kwotę 10.631 zł do kwoty 537.888 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 180.909 zł o kwotę 10.631 zł do kwoty 191.540 zł 

 

dział 801 – Oświata i wychowanie 

z kwoty 1.206.647 zł o kwotę 3.550 zł do kwoty 1.210.197 zł, z tego: 

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 

o kwotę 3.550 zł do kwoty 3.550 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 

o kwotę 3.550 zł do kwoty 3.550 zł 

 

 

 

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

z kwoty 400.068 zł o kwotę 146.854 zł do kwoty 546.922 zł, z tego: 

rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 

z kwoty 68 zł o kwotę 146.854 zł do kwoty 146.922 zł, z tego: 

 

§ 0909 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

z kwoty 68 zł o kwotę 7.877 zł do kwoty 7.945 zł 
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§ 6668 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów 

majątkowych 

o kwotę 138.977 zł do kwoty 138.977 zł 

 

§ 2 

 

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

wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób: 

 

zwiększa się: 

 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 139.576.283 zł o kwotę 10.631 zł do kwoty 139.586.914 zł, z tego: 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

z kwoty 5.025.273 zł o kwotę 10.631 zł do kwoty 5.035.904 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 787.273 zł o kwotę 10.631 zł do kwoty 797.904 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 720.573 zł o kwotę 10.631 zł do kwoty 731.204 zł 

 

dział 801 – Oświata i wychowanie 

z kwoty 42.754.874 zł o kwotę 3.550 zł do kwoty 42.758.424 zł, z tego: 

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 

z kwoty 1.052.320 zł o kwotę 3.550 zł do kwoty 1.055.870 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 1.005.161 zł o kwotę 3.550 zł do kwoty 1.008.711 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 72.331 zł o kwotę 3.550 zł do kwoty 75.881 zł 

 

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

z kwoty 100.375.101 zł o kwotę 146.854 zł do kwoty 100.521.955 zł, z tego: 

rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 

z kwoty 2.905.068 zł o kwotę 146.854 zł do kwoty 3.051.922 zł, z tego: 

 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 68 zł o kwotę 7.877 zł do kwoty 7.945 zł 

§ 6668 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 

o kwotę 138.977 zł do kwoty 138.977 zł 
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z tego: 

WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania  

i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 68 zł o kwotę 7.877 zł do kwoty 7.945 zł 

§ 6668 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 

  o kwotę 138.977 zł do kwoty 138.977 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 1337/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 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.3111.509.2015.9 z 18 listopada 2015 r. oraz 

decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1/004565/2015 z 16 listopada 2015 r., zwiększono plan dotacji celowej 

na 2015 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 10.631 zł. 

Powyższe środki pochodzące z części 83 - Rezerwy celowe poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu 

Państwa, przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez 

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

 

II. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.127.2015.8 z 13 listopada 2015 r. oraz 

decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5/001081/2015/K05 z dnia 13 listopada 2015 r., zwiększono plan dotacji 

celowej na 2015 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 

3.550 zł. 

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na udzielenie jednostkom 

samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.   

 

III. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 921 - Kultura  

i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę  

146.854 zł związana jest ze zwrotami w 2015 r. środków dotacji celowej z budżetu państwa na Pomoc 

Techniczną udzielonych w 2014 r. w wysokości 138.977,25 zł wraz z odsetkami w wysokości 7.877,00 zł  

w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.01.02-30-007/14-01 Wielkie 

Nocne Widowisko o Dziejach Polski, realizowanego przez Gminę Murowana Goślina. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
  


