
UCHWAŁA Nr 2800/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 października 2016 r. 

 

 

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2016  

 

 

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 10 pkt. 1 i 2 lit. a Uchwały 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 w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, w taki 

sposób, że: 

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 

rozdziale 01008 - Melioracje wodne 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 7.000,00 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 34.481.016,00 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 34.484.016,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

 z kwoty 33.528.270,00 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 33.531.270,00 zł 

 

w dziale 600 - Transport i łączność 

rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 78.271.893,00 zł o kwotę 6.277,00 zł do kwoty 78.265.616,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

 z kwoty 61.310.145,00 zł o kwotę 6.277,00 zł do kwoty 61.303.868,00 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

z kwoty 309.078,00 zł o kwotę 6.277,00 zł do kwoty 315.355,00 zł 

 

w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie 

zmniejsza się 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

z kwoty 4.968.750,00 zł o kwotę 1.220.000,00 zł do kwoty 3.748.750,00 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 64.997.367,00 zł o kwotę 1.220.000,00 zł do kwoty 66.217.367,00 zł, z tego: 
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grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

 z kwoty 19.763.592,00 zł o kwotę 1.220.000,00 zł do kwoty 20.983.592,00 zł 

 

rozdział 75095 – Pozostała działalność 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 1.187.481,00 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.137.481,00 zł, 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 901.750,00 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 951.750,00 zł 

 

w dziale 801 - Oświata i wychowanie 

zmniejsza się: 

rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych 

z kwoty 751.170,00 zł o kwotę 105.451,00 zł do kwoty 645.719,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 711.813,00 zł o kwotę 67.530,00 zł do kwoty 644.283,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 628.623,00 zł o kwotę 66.737,00 zł do kwoty 561.886,00 zł 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 83.190,00 zł o kwotę 793,00 zł do kwoty 82.397,00 zł 

 

  grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 39.357,00 zł o kwotę 37.921,00 zł do kwoty 1.436,00 zł 

 

rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 

z kwoty 16.662.116,00 zł o kwotę 334.483,00 zł do kwoty 16.327.633,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 14.304.230,00 zł o kwotę 154.118,00 zł do kwoty 14.150.112,00 zł, z tego: 

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 12.115.122,00 zł o kwotę 214.902,00 zł do kwoty 11.900.220,00 zł 

zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 2.189.108,00 zł o kwotę 60.784,00 zł do kwoty 2.249.892,00 zł 
 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 239.021,00 zł o kwotę 180.365,00 zł do kwoty 58.656,00 zł 

 

rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli 

z kwoty 682.973,00 zł o kwotę 37.800,00 zł do kwoty 645.173,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 574.166 ,00 zł o kwotę 37.550,00 zł do kwoty 536.616,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 505.463,00 zł o kwotę 30.177,00 zł do kwoty 475.286,00 zł 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 68.703,00 zł o kwotę 7.373,00 zł do kwoty 61.330,00 zł 
 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

z kwoty 108.807,00 zł o kwotę 250,00 zł do kwoty 108.557,00 zł 
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rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe 

z kwoty 227.644,00 zł o kwotę 43.293,00 zł do kwoty 184.351,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 227.644,00 zł o kwotę 43.293,00 zł do kwoty 184.351,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 202.926,00 zł o kwotę 38.276,00 zł do kwoty 164.650,00 zł 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 24.718,00 zł o kwotę 5.017,00 zł do kwoty 19.701,00 zł 

 

rozdział 80195 - Pozostała działalność 

z kwoty 11.365.518,00 zł o kwotę 2.351,00 zł do kwoty 11.363.167,00 zł, z tego: 
 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 1.632.538,00 zł o kwotę 2.351,00 zł do kwoty 1.630.187,00 zł, z tego: 

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 142.486,00 zł o kwotę 4.752,00 zł do kwoty 137.734,00 zł 

  zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 1.490.052,00 zł o kwotę 2.401,00 zł do kwoty 1.492.453,00 zł 

 

zwiększa się: 

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne 

z kwoty 969.340,73 zł o kwotę 4.672,00 zł do kwoty 974.012,73 zł, z tego: 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 47.339,00 zł o kwotę 1.520,00 zł do kwoty 45.819,00 zł 

zwiększa się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 914.401,73 zł o kwotę 6.192,00 zł do kwoty 920.593,73 zł, z tego: 

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 837.874,00 zł o kwotę 11.379,00 zł do kwoty 826.495,00 zł 

zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

 z kwoty 76.527,73 zł o kwotę 17.571,00 zł do kwoty 94.098,73 zł 

 

rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne 

z kwoty 38.085,00 zł o kwotę 128,00 zł do kwoty 38.213,00 zł, z tego: 
 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 36.885,00 zł o kwotę 83,00 zł do kwoty 36.968,00 zł, z tego: 

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 34.120,00 zł o kwotę 234,00 zł do kwoty 33.886,00 zł 

zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 2.765,00 zł o kwotę 317,00 zł do kwoty 3.082,00 zł 
 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 1.200,00 zł o kwotę 45,00 zł do kwoty 1.245,00 zł 

 

rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

z kwoty 10.514.138,00 zł o kwotę 175.252,00 zł do kwoty 10.689.390,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 9.809.834,00 zł o kwotę 175.252,00 zł do kwoty 9.985.086,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 7.957.421,00 zł o kwotę 73.841,00 zł do kwoty 8.031.262,00 zł 

  grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 1.852.413,00 zł o kwotę 101.411,00 zł do kwoty 1.953.824,00 zł 
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rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne 

z kwoty 11.891.851,00 zł o kwotę 183.519,00 zł do kwoty 12.075.370,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 11.285.038,00 zł o kwotę 183.519,00 zł do kwoty 11.468.557,00 zł, z tego: 

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 9.182.592,00 zł o kwotę 112.661,00 zł do kwoty 9.069.931,00 zł 

zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 2.102.446,00 zł o kwotę 296.180,00 zł do kwoty 2.398.626,00 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 1.860.041,00 zł o kwotę 159.807,00 zł do kwoty 2.019.848,00 zł, z tego: 

zwiększa się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 1.775.161,00 zł o kwotę 162.923,00 zł do kwoty 1.938.084,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 1.349.917,00 zł o kwotę 104.737,00 zł do kwoty 1.454.654,00 zł 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 425.244,00 zł o kwotę 58.186,00 zł do kwoty 483.430,00 zł 

 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 84.880,00 zł o kwotę 3.116,00 zł do kwoty 81.764,00 zł 

 

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 11.859.674,00 zł o kwotę 7.439,00 zł do kwoty 11.852.235,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 2.985.536,00 zł o kwotę 7.439,00 zł do kwoty 2.978.097,00 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

 z kwoty 2.611.559,00 zł o kwotę 7.439,00 zł do kwoty 2.618.998,00 zł 

 

z tego: 

zwiększa się 

WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Wsparcie potencjału kadrowego 

WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty) 

 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

 z kwoty 335,00 zł o kwotę 7.439,00 zł do kwoty 7.774,00 zł 
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w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

zmniejsza się 

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 

z kwoty 639.560,00 zł o kwotę 14.316,00 zł do kwoty 625.244,00 zł 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 639.560,00 zł o kwotę 14.316,00 zł do kwoty 625.244,00 zł 

 

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

z kwoty 3.711.249,00 zł o kwotę 56.039,00 zł do kwoty 3.655.210,00 zł 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 3.558.304,00 zł o kwotę 51.508,00 zł do kwoty 3.506.796,00 zł, z tego: 

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 2.969.657,00 zł o kwotę 58.040,00 zł do kwoty 2.911.617,00 zł 

zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 588.647,00 zł o kwotę 6.532,00 zł do kwoty 595.179,00 zł 
 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 148.640,00 zł o kwotę 4.531,00 zł do kwoty 144.109,00 zł 

 

zwiększa się 

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 

z kwoty 2.427.519,00 zł o kwotę 70.355,00,00 zł do kwoty 2.497.874,00 zł, z tego: 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 23.151,00 zł o kwotę 73,00 zł do kwoty 23.078,00 zł 

zwiększa się 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 2.150.026,00 zł o kwotę 70.428,00 zł do kwoty 2.220.454,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 1.353.903,00 zł o kwotę 59.262,00 zł do kwoty 1.413.165,00 zł 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 796.123,00 zł o kwotę 11.166,00 zł do kwoty 807.289,00 zł 

 

 

§ 2 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 2800/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 października 2016 r. 

 

 

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2016  

  

 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 - Melioracje 

wodne w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wynika  

z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie najpilniejszych prac utrzymaniowych na rzekach, w związku 

z dokonanymi przeglądami cieków i urządzeń melioracyjnych oraz zgłoszonych przez zainteresowanych 

użytkowników gruntów przyległych do cieków. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 

 Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60013 - Drogi publiczne 

wojewódzkie w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wynika  

z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku Rejonu Dróg 

Wojewódzkich w Gnieźnie. 

 Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Infrastruktury. 
 

 Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w: 

 rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie wynika z konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków 

przeznaczonych na „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania” (zadanie majątkowe jednoroczne), 

w związku z przedłożoną ofertą przetargową na zakup komputerów w cenie poniżej 3.500,00 zł. 

 Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego. 

 rozdziale 75095 – Pozostała działalność, w planie finansowym Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie 

wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup oleju opałowego i materiałów 

niezbędnych do realizacji działalności szkoleniowej oraz na wynagrodzenia dla prelegentów prowadzących 

działalność gospodarczą.  

 Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki. 
 

 Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami 80111 - 

Gimnazja specjalne, 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych, 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, 80140 - 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, 80141 - Zakłady 

kształcenia nauczycieli, 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, 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, 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe, 80195 - Pozostała działalność oraz pomiędzy 

rozdziałami: 85410 – Internaty i bursy szkolne, 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wynika z konieczności:  

 przeniesienia niewykorzystanych środków: 

- w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w związku z dokonaniem naboru uczniów na poziomie, który 

nie spowodował rozwiązania umowy o pracę oraz z zabezpieczenia środków na wydatki wynikające  

z przepisów BHP (MOW w Cerekwicy Nowej, WSCKZiU w: Poznaniu nr 1 i nr 2, Rawiczu, Złotowie, NKJO 

we Wrześni, ZSP w Starej Łubiance), 

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w związku z organizacją roku szkolnego 2016/2017 (wrzesień 

– grudzień 2016 r.). 

- zabezpieczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z organizacją roku szkolnego 

2016/2017 (wrzesień – grudzień 2016 r.) uwzględniając środki na wypłaty jednorazowych nagród  

w wysokości 1.500 zł średnio na jeden etat, wraz z pochodnymi od nich naliczanymi, dla pracowników na 

stanowiskach kierowniczych urzędniczych i urzędniczych oraz stanowiskach pomocniczych i obsługi, 

- zabezpieczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , w związku  

z kształceniem osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, co wpłynęło na osiągnięcie wskaźnika 

zwalniającego z dokonywania wpłat na PFRON (WSCKZiU Nr 1 w Poznaniu), 

 zabezpieczenia dodatkowych środków na: 

- zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup materiałów i wyposażenia m.in. dla Publicznych Bibliotek 

Pedagogicznych wraz z filiami, 6. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., w Poznaniu Nr 1 i Nr 2, Rawiczu i Wielkopolskiego 

Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Cerekwicy Nowej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance,  

- zakup komputerów dla działu księgowości (3.000,00 zł na jednostkę) dla 16 jednostek oświatowych 

prowadzonych przez SWW, 
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- zakup energii - dokonuje się urealnienia planów finansowych do wysokości przewidywanego wykonania 

zużycia jednostek energii, dokonanego na podstawie okresu wrzesień – grudzień 2015 roku (dla WSCKZiU:  

w Poznaniu nr 1, w Złotowie, WSCKU we Wrześni, ZSP w Starej Łubiance oraz CDN w Koninie), 

- zakup usług remontowych. Zwiększa się środki w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 

z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń dydaktycznych, 

- pozostałe wydatki m .in. na: 

- odsetki z tytułu zaległości do ZUS z umów o dzieło podpisanych w 2010 roku z 373 osobami na 

przeprowadzenie szkoleń z projektów finansowanych ze środków UE: „Język angielski – kurs dla 

nauczycieli nauczania początkowego na terenie województwa wielkopolskiego” oraz „Zajęcia 

pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty” (dla CDN w Pile). W wyniku 

przeprowadzonej kontroli przez ZUS w 2013 roku stwierdzono, że umowy o dzieło ze szkoleniowcami 

powinny być zawarte jako umowy zlecenia, od których należało odprowadzić składki zdrowotne, 

- realizację szkoleń grantowych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pt. „Podniesienie umiejętności  

i kompetencji w zakresie nauczania programowania na wszystkich etapach edukacyjnych” (dla ODN  

w Kaliszu), 

- organizację 50.lecia szkoły oraz zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły z tej okazji (dla WSCKZiU  

w Ostrowie Wielkopolskim), 

- szkolenie dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez SWW, 

- urealnienie planów finansowych do wysokości przewidywanego wykonania na wniosek dyrektorów 

jednostek oświatowych o zabezpieczenie środków w planie finansowym na realizację zadań statutowych. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki 

 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 

85332 - Wojewódzkie urzędy pracy wynika z konieczności zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami za 2015 rok 

przeznaczonej na realizację projektu pn. „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - 

WUP w Poznaniu” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna. 

Biuro Certyfikacji i Windykacji uznało kwotę 6.883,95 zł jako wydatek niekwalifikowalny w ramach wniosku  

o płatność nr 2 za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 roku na skutek niezastosowania „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020” w zakresie upublicznienia zapytania 

ofertowego na stronie internetowej beneficjenta. Powyższe wydatki dotyczyły podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych pracowników Urzędu. 

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

 

 Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, pomiędzy rozdziałami: 

85410 – Internaty i bursy szkolne, 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, 85420 – Młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków zaplanowanych na wypłatę stypendium za rok 

szkolny 2015/2016 na zakup mebli do pokoi i sanitariatów, szafek łazienkowych wiszących z lustrem, szafek na 

obuwie, biurek pod komputery w internacie funkcjonującym przy Wielkopolskim Samorządowym Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie oraz na zainstalowanie oprogramowania kadrowo-płacowego 

oraz finansów i rozrachunków przez firmę Wolters Kluwer SA w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

w Cerekwicy Nowej.  

 Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki 
 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 


