
UCHWAŁA  Nr  2413/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 lipca 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: 

zwiększa się: 

dział 801 - Oświata i wychowanie 

z kwoty 360.428,00 zł o kwotę 31.612,00 zł do kwoty 392.040,00 zł, z tego: 

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne 

o kwotę 4.200,00 zł do kwoty 4.200,00 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 4.200,00 zł do kwoty 4.200,00 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 6,00 zł o kwotę 27.412,00 zł do kwoty 27.418,00 zł, z tego: 

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

o kwotę 27.412,00 zł do kwoty 27.412,00 zł 

 

dział 852 - Pomoc społeczna 

z kwoty 5.458.990,00 zł o kwotę 239,00 zł do kwoty 5.459.229,00 zł, z tego: 

rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne 

z kwoty 1.812.000,00 zł o kwotę 239,00 zł do kwoty 1.812.239,00 zł, z tego: 

§ 2910 - 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 239,00 zł do kwoty 239,00 zł 
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dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 9.023.898,00 zł o kwotę 250,00 zł do kwoty 9.024.148,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 349.413,00 zł o kwotę 250,00 zł do kwoty 349.663,00 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 5.653,00 zł o kwotę 250,00 zł do kwoty 5.903,00 zł 

 

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

z kwoty 1.555.000,00 zł o kwotę 56,00 zł do kwoty 1.555.056,00 zł, z tego: 

rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

o kwotę 56,00 zł do kwoty 56,00 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 

o kwotę 21,00 zł do kwoty 21,00 zł 

§ 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 35,00 zł do kwoty 35,00 zł 

 

 

§ 2 

 

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

wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób: 

 

zwiększa się 

 

dział 801 - Oświata i wychowanie 

z kwoty 54.287.351,00 zł o kwotę 31.612,00 zł do kwoty 54.318.963,00 zł, z tego: 

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne 

z kwoty 950.342,00 zł o kwotę 4.200,00 zł do kwoty 954.542,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 903.003,00 zł o kwotę 4.200,00 zł do kwoty 907.203,00 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 67.478,00 zł o kwotę 4.200,00 zł do kwoty 71.678,00 zł 
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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 kwoty1.826.958,00 zł o kwotę 27.412,00 zł do kwoty 1.854.370,00 zł, z tego: 

 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 1.742.078,00 zł o kwotę 27.412,00 zł do kwoty 1.769.490,00 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 395.511,00 zł o kwotę 27.412,00 zł do kwoty 422.923,00 zł 

 

dział 852 - Pomoc społeczna 

z kwoty 12.466.190,00 zł o kwotę 239,00 zł do kwoty 12.466.429,00 zł, z tego: 

rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne 

z kwoty 1.812.000,00 zł o kwotę 239,00 zł do kwoty 1.812.239,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 1.299.000,00 zł o kwotę 239,00 zł do kwoty 1.299.239,00 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 291.911,00 zł o kwotę 239,00 zł do kwoty 292.150,00 zł 

 

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 55.624.872,00 zł o kwotę 250,00 zł do kwoty 55.625.122,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 27.715.967,00 zł o kwotę 250,00 zł do kwoty 27.716.217,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 882.894,00 zł o kwotę 250,00 zł do kwoty 883.144,00 zł 

 

z tego: 

PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 378.369,00 zł o kwotę 250,00 zł do kwoty 378.619,00 zł 

 

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

z kwoty 11.936.196,00 zł o kwotę 56,00 zł do kwoty 11.936.252,00 zł, z tego: 

rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

z kwoty 1.264.267,00 zł o kwotę 56,00 zł do kwoty 1.264.323,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  o kwotę 56,00 zł do kwoty 56,00 zł 

 

z tego: 

WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe 

procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

 o kwotę 56,00 zł do kwoty 56,00 zł 
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§ 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 2413/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 lipca 2016 r. 
 

 

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

 

I. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.118.2016.2 z 12 lipca 2016 r. oraz decyzji 

Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.70.2016.MF.806 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zwiększono plan dotacji 

celowej na 2016 r. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 

4.200,00 zł. 

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

(cz. 83, poz. 26) przeznaczone są 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. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września  

1991 r. o systemie oświaty. 

 

II. Na podstawie decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

w Pile: 

- nr 0285-2016-004150 z 3 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania płatności w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego, 

- nr 0285-2016-003834 z 3 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania płatności dla obszarów z 

ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), 

- nr 0285-2016-004588 z 21 czerwca 2016 w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej PROW 

2007-2013 

zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2016 r. o kwotę 27.412,00 zł w dziale 801 – Oświata 

i wychowanie, rozdziale 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 dla Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących 

wydatków z tytułu zakupu energii cieplnej oraz wywozu ścieków.  

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. 

 

III. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 852 - Pomoc 

społeczna, rozdziale 85226 - Ośrodki adopcyjne o kwotę 239,00 zł wynika z konieczności dokonania zwrotu 

do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej otrzymanej w 2015 r. na realizację zadania 

rządowego na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

pobranej w nadmiernej wysokości przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu na 

realizację zadania publicznego o nazwie: prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego. 

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

 

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

zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność związana jest z dokonanym 

przez organ egzekucyjny zwrotem środków dotyczących beneficjenta realizującego projekt w ramach 

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, PO KL. 

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 
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V. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 900 – Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

wynika z konieczności dokonania zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej w 2011 r.  

wraz z odsetkami w związku z wydatkiem niekwalifikowalnym dotyczącym projektu nr RPWP.07.01.00-30-

002/10, realizowanym przez Instytucję Pośredniczącą WRPO 2007-2013 – Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju. 

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. 

 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 


