
UCHWAŁA  Nr 2701/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 6 października 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: 

zwiększa się: 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 99.081.232,32 zł o kwotę 26.924,47 zł do kwoty 99.108.156,79 zł, z tego: 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

z kwoty 132.913,32 zł o kwotę 26.924,47 zł do kwoty 159.837,79 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 95.313,32 zł o kwotę 26.924,47 zł do kwoty 122.237,79 zł 

 

dział 801 - Oświata i wychowanie 

z kwoty 1.206.098,00 zł o kwotę 4.849,73 zł do kwoty 1.210.947,73 zł, z tego: 

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne 

z kwoty 4.200,00 zł o kwotę 4.849,73 zł do kwoty 9.049,73 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 4.200,00 zł o kwotę 4.849,73 zł do kwoty 9.049,73 zł 

 

dział 852 - Pomoc społeczna 

z kwoty 5.946.736,00 zł o kwotę 824.510,00 zł do kwoty 6.771.246,00 zł, z tego: 

rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne 

z kwoty 1.882.239,00 zł o kwotę 824.510,00 zł do kwoty 2.706.749,00 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 1.882.000,00 zł o kwotę 824.510,00 zł do kwoty 2.706.510,00 zł 

 

 

 

§ 2 
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Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 na zadania 

wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób: 

 

zwiększa się: 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 131.966.823,32 zł o kwotę 26.924,47 zł do kwoty 131.993.747,79 zł, z tego: 

rozdział 01095 - Pozostała działalność 

z kwoty 3.482.913,32 zł o kwotę 26.924,47 zł do kwoty 3.509.837,79 zł, z tego: 

 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 423.913,32 zł o kwotę 26.924,47 zł do kwoty 450.837,79 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 361.213,32 zł o kwotę 26.924,47 zł do kwoty 388.137,79 zł 

 

dział 801 - Oświata i wychowanie 

z kwoty 55.106.488,00 zł o kwotę 4.849,73 zł do kwoty 55.111.337,73 zł, z tego: 

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne 

z kwoty 964.491,00 zł o kwotę 4.849,73 zł do kwoty 969.340,73 zł, z tego:  

 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 909.552,00 zł o kwotę 4.849,73 zł do kwoty 914.401,73 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 71.678,00 zł o kwotę 4.849,73 zł do kwoty 76.527,73 zł 

 

dział 852 - Pomoc społeczna 

z kwoty 12.987.585,00 zł o kwotę 824.510,00 zł do kwoty 13.812.095,00 zł, z tego: 

rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne 

z kwoty 1.882.239,00 zł o kwotę 824.510,00 zł do kwoty 2.706.749,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 1.299.239,00 zł o kwotę 501.510,00 zł do kwoty 1.800.749,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 1.007.089,00 zł o kwotę 286.130,00 zł do kwoty 1.293.219,00 zł 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

 z kwoty 292.150,00 zł o kwotę 215.380,00 zł do kwoty 507.530,00 zł 

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

 z kwoty 580.000,00 zł o kwotę 323.000,00 zł do kwoty 903.000,00 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 2701/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 października 2016 r. 
 

 

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

 

 

I. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.289.2016.8 z 28 września 2016 r. oraz 

decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.288.2016.MF.2951 z 26 września 2016 roku zwiększono plan 

dotacji celowej na 2016 r. w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność,  

o kwotę 26.924,47 zł. 

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 (cz. 83, 

poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa), przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań  

za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie, daniele) na 

obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. 

 

II. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.118.2016.2 z 19 września 2016 r. oraz 

decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.70.2016.MF.806.K01 z 1 września 2016 r. będącą korektą 

decyzji z 29 kwietnia 2016 roku nr MF/FS5.4143.3.70.2016.MF.806 zwiększono plan dotacji celowej na 

2016 r. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 4.849,73 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.22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września  

1991 r. o systemie oświaty.  

 

III. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.295.2016.7 z 3 października 2016 r. oraz 

decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.591.2016.MF.3069 z dnia 30 września 2016 roku zwiększono 

plan dotacji celowej na 2016 r. w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85226 - Ośrodki adopcyjne  

o kwotę 824.510,00 zł.  

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,  

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), przeznaczone jest na organizowanie i prowadzenie przez marszałka 

województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
  


