
UCHWAŁA  Nr 1948/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
 

 

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 
 

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 XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. 

Wielk. z 2015 r. poz. 8982 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 w następujący 

sposób: 

 

zmniejsza się: 

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 

z kwoty 640.005,00 zł o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 565.005,00 zł, z tego: 

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 640.005,00 zł o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 565.005,00 zł, z tego: 

§ 0909 - Wpływy z odsetek 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 30.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł 

§ 2919 -  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 

z kwoty 610.000,00 zł o kwotę 65.000,00 zł do kwoty 545.000,00 zł 

 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 9.476.740,00 zł o kwotę 500.732,00 zł do kwoty 8.976.008,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 - Pozostała działalność 

z kwoty 813.090,00 zł o kwotę 500.732,00  zł do kwoty 312.358,00 zł, z tego: 

zmniejsza się 

§ 0909 - Wpływy z odsetek 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 9.500,00 zł o kwotę 3.847,00 zł do kwoty 5.653,00 zł 

§ 2919 -  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 

z kwoty 801.060,00 zł o kwotę 499.910,00 zł do kwoty 301.150,00 zł 
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zwiększa się: 

§ 2918 -  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 

o kwotę 25,00 zł do kwoty 25,00 zł 

 

§ 6669 -  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 

z kwoty 2.000,00 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł 

 

zwiększa się: 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 67.642.292,00 zł o kwotę 29.551,43 zł do kwoty 67.671.843,43 zł, z tego: 

rozdział 01095 - Pozostała działalność 

o kwotę 29.551,43 zł do kwoty 29.551,43 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 29.551,43 zł do kwoty 29.551,43 zł 

 

dział 851 – Ochrona zdrowia 

z kwoty 80.000,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł, z tego: 

rozdział 85195 - Pozostała działalność 

o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 20.000,00 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 

o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł 

 

dział 852 – Pomoc społeczna 

z kwoty 4.601.601,00 zł o kwotę 495.000,00 zł do kwoty 5.096.601,00 zł, z tego: 

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł, z tego: 

§ 2230 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 

samorządu województwa 

o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł 
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rozdział 85295 – Pozostała działalność 

o kwotę 480.000,00 zł do kwoty 480.000,00 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 

o kwotę 480.000,00 zł do kwoty 480.000,00 zł 

 

 

§ 2 

 

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 na zadania 

wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób: 

 

zmniejsza się: 

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 

z kwoty 5.215.778,00 zł o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 5.140.778,00 zł, z tego: 

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 5.215.778,00 zł o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 5.140.778,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 640.005,00 zł o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 565.005,00 zł 

 

z tego: 

PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

   z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł 

 

PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

   z kwoty 630.005,00 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 560.005,00 zł 

 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 63.934.678,00 zł o kwotę 500.732,00 zł do kwoty 63.433.946,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 - Pozostała działalność 

z kwoty 35.977.786,00 zł o kwotę 500.732,00 zł do kwoty 35.477.054,00 zł, z tego: 

zmniejsza się: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 1.056.140,00 zł o kwotę 503.732,00 zł do kwoty 552.408,00 zł 

zwiększa się: 

§ 6669 - 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 

z kwoty 2.000,00 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł 

 



 4 

z tego: 

zmniejsza się: 

PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 728.531,00 zł o kwotę 484.000,00 zł do kwoty 244.531,00 zł 

 

PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 139.004,00 zł o kwotę 19.850,00 zł do kwoty 119.154,00 zł 

zwiększa się: 

PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 1.060,00 zł o kwotę 118,00 zł do kwoty 1.178,00 zł 

 

PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

§ 6669 - 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 

z kwoty 2.000,00 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł 

 

zwiększa się: 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 94.801.640,00 zł o kwotę 29.551,43 zł do kwoty 94.831.191,43 zł, z tego: 

rozdział 01095 - Pozostała działalność 

z kwoty 4.371.200,00 zł o kwotę 29.551,43 zł do kwoty 4.400.751,43 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 291.000,00 zł o kwotę 29.551,43 zł do kwoty 320.551,43 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 236.000,00 zł o kwotę 29.551,43 zł do kwoty 265.551,43 zł 

 

dział 851 – Ochrona zdrowia 

z kwoty 73.149.012,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 73.169.012,00 zł, z tego: 

rozdział 85195 - Pozostała działalność 

z kwoty 600.543,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 620.543,00 zł, z tego 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 600.543,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 620.543,00 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 580.543,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 600.543,00 zł 

 

dział 852 – Pomoc społeczna 

z kwoty 11.881.080,00 zł o kwotę 495.000,00 zł do kwoty 12.376.080,00 zł, z tego: 

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł, z tego: 
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grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

o kwotę 2.600,00 zł do kwoty 2.600,00 zł 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

o kwotę 12.400,00 zł do kwoty 12.400,00 zł 

 

rozdział 85295 – Pozostała działalność 

z kwoty 690.000,00 zł o kwotę 480.000,00 zł do kwoty 1.170.000,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

o kwotę 480.000,00 zł do kwoty 480.000,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

o kwotę 351.000,00 zł do kwoty 351.000,00 zł 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

o kwotę 129.000,00 zł do kwoty 129.000,00 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 1948/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
 

 

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 
 

 

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 150 - 

Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości oraz 

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność 

dokonuje się w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego na 2016 rok dotyczącego zwrotów 

dokonanych przez beneficjentów projektów w ramach PO KL, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki  

i Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 

Zgodnie z zawartymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu umowami o dofinansowanie, beneficjenci 

którzy zrealizowali projekty zobowiązani są do rozliczenia otrzymanego wsparcia oraz do zwrotu 

niewykorzystanego dofinansowania wraz z odsetkami. W wyniku przeprowadzonej analizy środków 

dotychczas zwróconych na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej, które po ich wyjaśnieniu należy 

przekazać do Ministerstwa Rozwoju oraz mając na uwadze fakt zakończenia możliwości ponoszenia 

wydatków przez beneficjentów z dniem 31 grudnia 2015 r. należy dokonać stosownych korekt  

w przedmiotowym zakresie. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

 

II. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak: 

- FB-I.3111.89.2016.4 z 7 kwietnia 2016 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 156/16  

z 7 kwietnia 2016 r.,  

- FB-I.3111.81.2016.3 z 31 marca 2016 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr 

MF/FG1.4143.3.41.2016.MF.379 z 23 marca 2016 r. 

- zwiększono plan dotacji celowej na 2016 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – 

Pozostała działalność o kwotę 29.551,43 zł. 

Powyższe środki: 

- przeznaczone są dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wykonanie ekspertyzy 

hydrogeologicznej (rowów/cieków naturalnych) oraz pomiarów geodezyjnych, które są niezbędne do 

ustalenia prawa własności Jeziora Ostrowieczno, gmina Śrem – kwota 20.000,00 zł, 

- pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 (cz. 83 poz. 16), 

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

zwierzęta łowne (sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – kwota 9.551,43 zł. 

 

III. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.87.2016.4 z 6 kwietnia 2016 r. oraz 

Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 137/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r. zwiększono plan dotacji 

celowej na 2016 r. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność o kwotę 

20.000,00 zł. 

Powyższe środki przeznaczone są na realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala 

psychiatrycznego osoby o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie 

zdrowia psychicznego i ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 

 

IV. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.93.2016.2 z 13 kwietnia 2016 r. oraz 

decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.38.2016.MF.545 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zwiększono plan 

dotacji celowej na 2016 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 15.000,00 zł. 

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 w części 

83, poz. 28, przeznaczone są na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku. 
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V. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.90.2016.4 z 8 kwietnia 2016 r. oraz 

Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 172/16 z dnia 8 kwietnia 2016 r. zwiększono plan dotacji 

celowej na 2016 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 

480.000,00 zł. 

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania z art. 11 i 16 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku  

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195). 

 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
  


