
UCHWAŁA Nr 1338 /2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 listopada 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 01008 - Melioracje wodne 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się  

 grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 879.727 zł o kwotę 5.690 zł do kwoty 874.037 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 29.148.794 zł o kwotę 5.690 zł do kwoty 29.154.484 zł 
 

w dziale 600 – Transport i łączność 

rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 

zmniejsza się  

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 80.931.362 zł o kwotę 6.787 zł do kwoty 80.924.575 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 65.473.104 zł o kwotę 6.787 zł do kwoty 65.466.317 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

z kwoty 309.078 zł o kwotę 6.787 zł do kwoty 315.865 zł 
 

 

w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie 

zmniejsza się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 73.448.809 zł o kwotę 109.035 zł do kwoty 73.339.774 zł 
 

 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

  z kwoty 23.889.472 zł o kwotę 2.600 zł do kwoty 23.886.872 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 21.941.413 zł o kwotę 34.750 zł do kwoty 21.976.163 zł 
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grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 13.241.638 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 13.244.638 zł 

 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

z kwoty 107.640 zł o kwotę 21.285 zł do kwoty 128.925 zł 

 

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

  z kwoty 2.602.200 zł o kwotę 52.600 zł do kwoty 2.654.800 zł 

 

z tego: 

 

A.  

zmniejsza się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 62.961.052 zł o kwotę 71.285 zł do kwoty 62.889.767 zł, z tego: 

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 41.019.639 zł o kwotę 106.035 zł do kwoty 40.913.604 zł 

zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 21.941.413 zł o kwotę 34.750 zł do kwoty 21.976.163 zł 

 

 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

  z kwoty 23.889.472 zł o kwotę 2.600 zł do kwoty 23.886.872 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

z kwoty 96.640 zł o kwotę 21.285 zł do kwoty 117.925 zł 

 

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

  z kwoty 2.602.200 zł o kwotę 52.600 zł do kwoty 2.654.800 zł 

 

B. 

WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna, Projekt: Wsparcie potencjału kadrowego 

WRPO 2014-2020  w latach 2015-2023 - IZ 

 

zmniejsza się  

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 21.455.558 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 21.452.558 zł 
 

zwiększa się 

 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 338.000 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 341.000 zł 

 

 

rozdziale 75095 - Pozostała działalność 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 2.194.540 zł o kwotę 800 zł do kwoty 2.193.740 zł, z tego: 

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 1.152.750 zł o kwotę 91.800 zł do kwoty 1.060.950 zł 

zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 1.041.790 zł o kwotę 91.000 zł do kwoty 1.132.790 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

z kwoty 2.940 zł o kwotę 800 zł do kwoty 3.740 zł 
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w dziale 801 – Oświata i wychowanie 

zmniejsza się: 

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne 

z kwoty 1.055.870 zł o kwotę 2.964 zł do kwoty 1.052.906 zł, z tego: 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 1.008.711 zł o kwotę 5.693 zł do kwoty 1.003.018 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 932.830 zł o kwotę 5.693 zł do kwoty 927.137 zł 

 

zwiększa się: 

 grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 47.159 zł o kwotę 2.729 zł do kwoty 49.888 zł 

 

rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych 

z kwoty 1.197.540 zł o kwotę 20.662 zł do kwoty 1.176.878 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 1.102.939 zł o kwotę 18.620 zł do kwoty 1.084.319 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 954.395 zł o kwotę 12.261 zł do kwoty 942.134 zł 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 148.544 zł o kwotę 6.359 zł do kwoty 142.185 zł 

 

 grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 94.601 zł o kwotę 2.042 zł do kwoty 92.559 zł 

 

rozdział  80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli 

z kwoty 2.081.907 zł o kwotę 1.610 zł do kwoty 2.080.297 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 1.845.950 zł o kwotę 1.588 zł do kwoty 1.844.362 zł, z tego: 

zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 1.685.379 zł o kwotę 3.046 zł do kwoty 1.688.425 zł 

zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 160.571 zł o kwotę 4.634 zł do kwoty 155.937 zł 

 

 grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 235.957 zł o kwotę 22 zł do kwoty 235.935 zł 

 

rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

z kwoty 9.525.490 zł o kwotę 77.608 zł do kwoty 9.447.882 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 9.020.752 zł o kwotę 76.249 zł do kwoty 8.944.503 zł, z tego: 

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 7.235.491 zł o kwotę 85.930 zł do kwoty 7.149.561 zł 

zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 1.785.261 zł o kwotę 9.681 zł do kwoty 1.794.942 zł 

 

 grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 26.665 zł o kwotę 1.359 zł do kwoty 25.306 zł 
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rozdział 80195 – Pozostała działalność 

z kwoty 1.829.169 zł o kwotę 13.454 zł do kwoty 1.815.715 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 1.008.327 zł o kwotę 13.454 zł do kwoty 994.873 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 193.493 zł o kwotę 11.613 zł do kwoty 181.880 zł 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 814.834 zł o kwotę 1.841 zł do kwoty 812.993 zł 

 

  

zwiększa się: 

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

z kwoty 14.528.274 zł o kwotę 30.472 zł do kwoty 14.558.746 zł, z tego: 

zmniejsza się 

 grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 145.801 zł o kwotę 100.408 zł do kwoty 45.393 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 13.390.762 zł o kwotę 130.880 zł do kwoty 13.521.642 zł, z tego: 

zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 11.379.758 zł o kwotę 144.365 zł do kwoty 11.524.123 zł 

zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 2.011.004 zł o kwotę 13.485 zł do kwoty 1.997.519 zł 

 

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne 

z kwoty 10.934.566 zł o kwotę 32.360 zł do kwoty 10.966.926 zł, z tego: 

zmniejsza się  

 grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 42.200 zł o kwotę 3.559 zł do kwoty 38.641 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 10.862.166 zł o kwotę 35.919 zł do kwoty 10.898.085 zł, z tego: 

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 8.997.583 zł o kwotę 71.540 zł do kwoty 8.926.043 zł 

zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 1.864.583 zł o kwotę 107.459 zł do kwoty 1.972.042 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 1.605.608 zł o kwotę 53.466 zł do kwoty 1.659.074 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 1.549.582 zł o kwotę 44.408 zł do kwoty 1.593.990 zł, z tego: 

zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 1.123.619 zł o kwotę 53.466 zł do kwoty 1.177.085 zł 

zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 425.963 zł o kwotę 9.058 zł do kwoty 416.905 zł 

 

 grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 56.026 zł o kwotę 9.058 zł do kwoty 65.084 zł 
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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 923.676 zł o kwotę 253 zł do kwoty 923.423 zł 

zwiększa się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 1.901.324 zł o kwotę 253 zł do kwoty 1.901.577 zł 

 

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

zmniejsza się 

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 

z kwoty 588.500 zł o kwotę 26.275 zł do kwoty 562.225 zł, z tego: 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

z kwoty 588.500 zł o kwotę 26.275 zł do kwoty 562.225 zł 

 

rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

z kwoty 3.796.413 zł o kwotę 36.200 zł do kwoty 3.760.213 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 3.564.905 zł o kwotę 15.739 zł do kwoty 3.549.166 zł, z tego: 

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 2.980.116 zł o kwotę 28.996 zł do kwoty 2.951.120 zł 

zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 584.789 zł o kwotę 13.257 zł do kwoty 598.046 zł 

 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 165.170 zł o kwotę 20.461 zł do kwoty 144.709 zł 

 

zwiększa się 

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 

z kwoty 2.419.587 zł o kwotę 62.475 zł do kwoty 2.482.062 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 1.757.873 zł o kwotę 62.232 zł do kwoty 1.820.105 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 1.256.456 zł o kwotę 28.996 zł do kwoty 1.285.452 zł 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 501.417 zł o kwotę 33.236 zł do kwoty 534.653 zł 

 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 28.375 zł o kwotę 243 zł do kwoty 28.618 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 1338/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 listopada 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 01008 - Melioracje 

wodne, w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wynika 

głównie z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów eksploatacyjnych 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji pompowni i budowli piętrzących. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 - Drogi publiczne 

wojewódzkie w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wynika  

z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę odprawy pośmiertnej za zmarłego pracownika 

Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie. 

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury. 
 

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

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

- wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku oraz należne wpłaty na PFRON. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr. 

- zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup sprzętu informatycznego”, w związku z zakupem 

uzupełniającym profesjonalnych urządzeń drukujących wchodzących w skład działającego systemu 

wydruku podążającego w UMWW – kwota 52.600 zł, w związku z tym zmniejsza się m.in. zadanie 

majątkowe jednoroczne pn.: „Wzmocnienie stropu w pomieszczeniach biurowych w budynku UMWW 

ul. Kościuszki 95” o kwotę 2.600 zł. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego. 

- badania wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-

2020 w projekcie: Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020  w latach 2015-2023 – IZ, 

realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna,  

 Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. 

 75095 - Pozostała działalność, w planie finansowym Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie wynika  

z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zapewnienie odzieży ochronnej dla zatrudnionych 

uczniów oraz przyjętej na staż osoby bezrobotnej, zakup żywności niezbędnej dla uczestników szkoleń  

i spotkań, wynagrodzenia wykładowców prowadzących działalność gospodarczą. 

 Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki. 
 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia 

rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 

wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję kuratora 

dla nieznanej z miejsca pobytu strony postępowania administracyjnego. 

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

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 oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 

pomiędzy rozdziałem 85410 - Internaty i bursy szkolne, rozdziałem 85415 - Pomoc materialna dla uczniów  

a rozdziałem 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wynika z konieczności:  

 przeniesienia niewykorzystanych środków: 

- w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w związku z dokonaniem naboru uczniów na poziomie, który 

nie spowodował rozwiązania umowy o pracę oraz z zabezpieczenia środków na wydatki wynikające  

z przepisów BHP (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej, WSCKZiU w: Koninie,  

Nr 1 i Nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, NKJO w Kaliszu, CDN w Pile), 
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- zabezpieczonych na Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku  

z kształceniem osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, co wpłynęło na osiągnięcie wskaźnika 

zwalniającego z dokonywania wpłat na PFRON (WSCKZiU Nr 1 w Poznaniu) oraz z urealnienia etatów  

w roku szkolnym 2015/2016 (WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu, MOW w Cerekwicy Nowej), 

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z organizacją roku szkolnego 2015/2016 

(wrzesień – grudzień 2015 r.), 

- na stypendia dla uczniów/słuchaczy za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Szkoły zobowiązane są 

przestrzegać zapisów art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, 

poz. 2572 ze zm.). Warunki jak i wysokość przyznawanych stypendiów ustala dyrektor szkoły po 

zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej, na podstawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o 

charakterze motywacyjnym. Stypendium wypłacane jest raz w okresie (semestrze), a jego wysokość nie 

może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (w 2015 roku maksymalna wysokość, to dwukrotność 

kwoty 106,00 zł). Szkoły wypłaciły stypendia za rok szkolny 2014/2015 wszystkim uczniom kwalifikującym 

się do jego otrzymania.  

Niewykorzystane środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w internatach funkcjonujących 

przy: WSCKZiU w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Nr 1 w Poznaniu, dla których jako podstawę 

przyjęto 88,00 zł. na 1 wychowanka (wg stanu na 30 września 2015 roku) oraz w ZSP w Starej Łubiance. 

 zabezpieczenia dodatkowych środków na: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Dokonuje się urealnienia planów finansowych w związku  

z organizacją roku szkolnego 2015/2016 (wrzesień – grudzień 2015 r.) oraz zwiększenia środków na 

wynagrodzenia bezosobowe w związku z organizacją Konferencji Dopalacz – zdradliwy (M)ocarz dla CDN 

w Koninie, 

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego: 

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych dydaktycznych i książek dla: 

- Publicznych Bibliotek Pedagogicznych w wysokości 1.650 zł, dla Biblioteki i każdej z filii, 

- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, 

Koninie, Ostrowie Wlkp., Nr 2 w Poznaniu, Rawiczu i Złotowie dla których jako podstawę przyjęto  

58,00 zł. na 1 ucznia (wg stanu na 30 września 2015 roku), 

- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu 

dla którego jako podstawę przyjęto 31,86 zł. na 1 ucznia (wg stanu na 30 września 2015 roku), 

- zakup energii - dokonuje się urealnienia planów finansowych do wysokości przewidywanego wykonania 

zużycia jednostek, dokonanego na podstawie okresu wrzesień – grudzień 2014 roku, 

- zakup usług remontowych. Zwiększa się środki w tym zakresie dla Wielkopolskiego Samorządowego 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z przeznaczeniem na naprawę, 

konserwację i przeniesienie ogrodzenia z bramą na granicę działki w związku z nabyciem przez 

Województwo Wielkopolskie działki nr 35/1 położonej w Gnieźnie przy zabudowie internatu, 

- pozostałe wydatki, w tym na: 

- organizację Konferencji Dopalacz – zdradliwy (M)ocarz, (dla CDN w Koninie), 

- organizację narady dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez SWW (dla WSCKZiU 

w Koninie), 

- urealnienie planów finansowych do wysokości przewidywanego wykonania na wniosek dyrektorów 

jednostek oświatowych o zabezpieczenie środków w palnie finansowym na realizację zadań 

statutowych. 

 Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. 
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