
UCHWAŁA  Nr  1456/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 grudnia 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 110.951.466,00 zł o kwotę 45.568,00 zł do kwoty 110.997.034,00 zł, z tego: 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

z kwoty 537.888,00 zł o kwotę 45.568,00 zł do kwoty 583.456,00 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 191.540,00 zł o kwotę 45.568,00 zł do kwoty 237.108,00 zł 

 

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

z kwoty 2.438.513,00 zł o kwotę 0,25 zł do kwoty 2.438.513,25 zł, z tego: 

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

z kwoty 2.438.513,00 zł o kwotę 0,25 zł do kwoty 2.438.513,25 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 2.074,00 zł o kwotę 0,25 zł do kwoty 2.074,25 zł 

 

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 14.647.661,00 zł o kwotę 36,00 zł do kwoty 14.647.697,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 - Pozostała działalność 

z kwoty 2.108.958,00 zł o kwotę 36,00 zł do kwoty 2.108.994,00 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 31.000,00 zł o kwotę 36,00 zł do kwoty 31.036,00 zł 

 

 

§ 2 



 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 139.571.914,00 zł o kwotę 45.568,00 zł do kwoty 139.617.482,00 zł, z tego: 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

z kwoty 5.020.904,00 zł o kwotę 45.568,00 zł do kwoty 5.066.472,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 782.904,00 zł o kwotę 45.568,00 zł do kwoty 828.472,00 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 716.204,00 zł o kwotę 45.568,00 zł do kwoty 761.772,00 zł 

 

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

z kwoty 1.768.429,00 zł o kwotę 0,25 zł do kwoty 1.768.429,25 zł, z tego: 

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

z kwoty 1.768.429,00 zł o kwotę 0,25 zł do kwoty 1.768.429,25 zł, z tego: 
 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 1.724.429,00 zł o kwotę 0,25 zł do kwoty 1.724.429,25 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 1.649.706,00 zł o kwotę 0,25 zł do kwoty 1.649.706,25 zł 

 

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 53.799.549,00 zł o kwotę 36,00 zł do kwoty 53.799.585,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 - Pozostała działalność 

z kwoty 25.577.274,00 zł o kwotę 36,00 zł do kwoty 25.577.310,00 zł, z tego: 

 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 5.823.021,00 zł o kwotę 36,00 zł do kwoty 5.823.057,00 zł 

 

z tego: 

PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa 

Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan (zwroty) 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  o kwotę 36,00 zł do kwoty 36,00 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 1456/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 
 

 

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

 

 
 

I. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak: 

- FB-I.3111.538.2015.8 z 2 grudnia 2015 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1/004783/2015  

z 1 grudnia 2015 r.,  

- FB-I.3111.546.2015.7 z 4 grudnia 2015 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1/004848/2015  

z 3 grudnia 2015 r. 

zwiększono plan dotacji celowej na 2015 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – 

Pozostała działalność o kwotę 45.568,00 zł. 

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83 poz. 16), przeznaczone są na 

sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, 

jelenie, daniele – kwota 29.648,00 zł oraz dziki, jelenie – kwota 15.920,00 zł) na obszarach niewchodzących  

w skład obwodów łowieckich. 
 

II. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak: 

- FB-I.3111.303.2015.4 z 17 sierpnia 2015 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 456/15 z dnia 

14 sierpnia 2015 r., 

-  FB-II.313.74.2015.8 z 24 listopada 2015 r.  

zwiększono plan dotacji celowej na 2015 r. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 0,25 zł. 

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością uregulowania brakującej kwoty odszkodowania. 

 
III. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 853 - Pozostałe 

zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 36,00 zł związana 

jest z weryfikacją wniosku o płatność końcową projektu pt. eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca 

Encyklopedia Wielkopolan (Lider – ODN w Poznaniu), dokonanej przez Instytucję Pośredniczącą (WUP  

w Poznaniu).  

Odsetki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. 

 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 


