
UCHWAŁA  Nr 2799/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 października 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 99.108.156,79 zł o kwotę 21.361,25 zł do kwoty 99.129.518,04 zł, z tego: 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

z kwoty 159.837,79 zł o kwotę 21.361,25 zł do kwoty 181.199,04 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 122.237,79 zł o kwotę 21.361,25 zł do kwoty 143.599,04 zł 

 

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 6.723.510,00 zł o kwotę 1.120,00 zł do kwoty 6.724.630,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 653.280,00 zł o kwotę 1.120,00 zł do kwoty 654.400,00 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 7.903,00 zł o kwotę 470,00 zł do kwoty 8.373,00 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 301.150,00 zł o kwotę 650,00 zł do kwoty 301.800,00 zł 
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§ 2 

 

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 131.993.747,79 zł o kwotę 21.361,25 zł do kwoty 132.015.109,04 zł, z tego: 

rozdział 01095 - Pozostała działalność 

z kwoty 3.509.837,79 zł o kwotę 21.361,25 zł do kwoty 3.531.199,04 zł, z tego: 

 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 461.837,79 zł o kwotę 21.361,25 zł do kwoty 483.199,04 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 399.137,79 zł o kwotę 21.361,25 zł do kwoty 420.499,04 zł 

 

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 53.395.316,00 zł o kwotę 1.120,00 zł do kwoty 53.396.436,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 27.990.666,00 zł o kwotę 1.120,00 zł do kwoty 27.991.786,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty1.056.997,00 zł o kwotę 1.120,00 zł do kwoty 1.058.117,00 zł 

 

z tego: 

PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 1.178,00 zł o kwotę 1.120,00 zł do kwoty 2.298,00 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 2799/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 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.3111.307.2016.4 z 10 października 2016 r. oraz 

Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 539/16 z 7 października 2016 roku zmniejszono plan dotacji 

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

o kwotę 8.315,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (zmniejszone 

koszty opracowania ekspertyzy hydrologicznej oraz pomiarów geodezyjnych niezbędnych do ustalenia prawa 

własności Jeziora Ostrowieczno, gmina Śrem). 

 

II. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.341.2016.7 z 24 października 2016 r. oraz 

decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.296.2016.MF.3224 z 20 października 2016 roku zwiększono 

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

o kwotę 29.676,25 zł. 

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

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

obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. 

 

III. 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 rozliczeniem 

wsparcia otrzymanego przez beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty 

dla wszystkich, PO KL. 

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

zobowiązani są do zwrotu niewykorzystanych środków na koniec okresu realizacji projektu wraz z odsetkami 

naliczanymi jak od zaległości podatkowych. Wpłata została dokonana we wrześniu br. przez Instytut 

Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult spółka z o.o. 

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 


