UCHWAŁA Nr 1983/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 5 maja 2016 r.
w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016
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 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:
w dziale 852 – Pomoc społeczna
zmniejsza się
rozdział 85295 – Pozostała działalność
z kwoty 480.000,00 zł o kwotę 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
z kwoty 480.000,00 zł o kwotę 480.000,00 zł
zwiększa się
rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze
o kwotę 480.000,00 zł do kwoty 480.000,00 zł, z tego:
§ 2380 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej

zlecone

samorządom

województw,

związane

z

realizacją

świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
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:
w dziale 852 – Pomoc społeczna
zmniejsza się
rozdział 85295 – Pozostała działalność
z kwoty 1.170.000,00 zł o kwotę 480.000,00 zł do kwoty 690.000,00 zł, z tego:
grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej
z kwoty 480.000,00 zł o kwotę 480.000,00 zł, z tego:

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z kwoty 351.000,00 zł o kwotę 351.000,00 zł
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań
z kwoty 129.000,00 zł o kwotę 129.000,00 zł
zwiększa się
rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze
o kwotę 480.000,00 zł do kwoty 480.000,00 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.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak
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Uzasadnienie do
Uchwały Nr 1983/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 5 maja 2016 r.
w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.106.2016.4 z 25 kwietnia 2016 r. oraz
Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 214/16 z dnia 22 kwietnia 2016 r. zmieniono plan dotacji celowych
na 2016 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, poprzez:
- zmniejszenie rozdziału 85295 – Pozostała działalność o kwotę 480.000,00 zł,
- zwiększenie rozdziału 85211 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 480.000,00 zł
Powyższych zmian dokonuje się w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych. Wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem zmiany związane są z rozwiązywaniami
wynikającymi z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek
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