
UCHWAŁA  Nr  2954/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 listopada 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 2016 r.,  

poz. 1870) 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 99.163.790,04 zł o kwotę 22.398,65 zł do kwoty 99.186.188,69 zł, z tego: 

 

zmniejsza się  

rozdział  01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

z kwoty 7.000.000,00 zł o kwotę 17.767,00 zł do kwoty 6.982.233,00 zł, z tego: 

§ 6510 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 

województwa 

 z kwoty 7.000.000,00 zł o kwotę 17.767,00 zł do kwoty 6.982.233,00 zł 

zwiększa się 

rozdział 01008 - Melioracje wodne 

z kwoty 53.102.427,00 zł o kwotę 350,00 zł do kwoty 53.102.777,00 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 

z kwoty 17.573,00 zł  o kwotę 350,00 zł do kwoty 17.923,00 zł 

 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

z kwoty 181.199,04 zł o kwotę 39.815,65 zł do kwoty 221.014,69 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 143.599,04 zł o kwotę 39.815,65 zł do kwoty 183.414,69 zł 
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dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe 

z kwoty 695.021,00 zł o kwotę 2,00 zł do kwoty 695.023,00 zł, z tego: 

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 695.021,00 zł o kwotę 2,00 zł do kwoty 695.023,00 zł, z tego: 

§ 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 2,00 zł do kwoty 2,00 zł 

 

dział 750 - Administracja publiczna 

z kwoty 6.541.595,00zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 6.551.595,00 zł, z tego: 

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 

z kwoty 1.510.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 1.520.000,00 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 1.510.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 1.520.000,00 zł 

 

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 6.724.631,00 zł o kwotę 537,00 zł do kwoty 6.725.168,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 654.401,00 zł o kwotę 537,00 zł do kwoty 654.938,00 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 8.373,00 zł o kwotę 537,00 zł do kwoty 8.910,00 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 131.949.381,04 zł o kwotę 22.398,65 zł do kwoty 131.971.779,69 zł, z tego: 

zmniejsza się 

rozdział  01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

z kwoty 7.000.000,00 zł o kwotę 17.767,00 zł do kwoty 6.982.233,00 zł, z tego: 

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 z kwoty 7.000.000,00 zł o kwotę 17.767,00 zł do kwoty 6.982.233,00 zł 
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zwiększa się 

rozdział 01008 - Melioracje wodne 

z kwoty 53.122.470,00 zł o kwotę 350,00 zł do kwoty 53.122.820,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 34.484.016,00 zł o kwotę 350,00 zł do kwoty 34.484.366,00 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 33.531.270,00 zł o kwotę 350,00 zł do kwoty 33.531.620,00 zł 

 

rozdział 01095 - Pozostała działalność 

z kwoty 3.431.199,04 zł o kwotę 39.815,65 zł do kwoty 3.471.014,69 zł, z tego: 

 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 483.199,04 zł o kwotę 39.815.65 zł do kwoty 523.014,69 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 420.499,04 zł o kwotę 39.815,65 zł do kwoty 460.314,69 zł 

 

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe 

z kwoty 4.270.794,00 zł o kwotę 2,00 zł do kwoty 4.270.796,00 zł, z tego: 

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 4.270.794,00  zł o kwotę 2,00 zł do kwoty 4.270.796,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 695.021,00 zł o kwotę 2,00 zł do kwoty 695.023,00 zł 

 

z tego: 

PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 560.017,00 zł o kwotę 2,00 zł do kwoty 560.019,00 zł 

 

dział 750 - Administracja publiczna 

z kwoty 136.931.452,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 136.941.452,00 zł, z tego: 

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 

z kwoty 2.236.510,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 2.246.510,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 2.236.510,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 2.246.510,00 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 62.865,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 72.865,00 zł 

 

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 53.446.437,00 zł o kwotę 537,00 zł do kwoty 53.446.974,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 28.041.787,00 zł o kwotę 537,00 zł do kwoty 28.042.324,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 1.058.118,00 zł o kwotę 537,00 zł do kwoty 1.058.655,00 zł 
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z tego: 

WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 424.008,00 zł o kwotę 127,00 zł do kwoty 424.135,00 zł 

 

WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 1,00 zł o kwotę 410,00 zł do kwoty 411,00 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 2954/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 listopada 2016 r. 
 

 

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

 

 

I. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.133.2016.7 z 3 listopada 2016 r. oraz 

decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FG6.4143.3.49.2016.MF.966.K01 z 28 października 2016 roku 

zmniejszono plan dotacji celowej na 2016 r. w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01078 – 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 17.767,00 zł. 

Powyższa decyzja stanowi korektę kwoty, która ogółem ulega zmianie i wynosi 6.982.233,00 zł. 

Jednocześnie, skorygowane zostało uzasadnienie do decyzji Ministra Finansów z dnia 6 maja 2016 r.  

nr MF/FG6.4143.3.49.2016.MF.966, które otrzymuje brzmienie: 

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na 

realizację zadania pn. „Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty gm. Śrem – etap II” oraz 

„Modernizacja przepompowni Rumin”. 

 

II. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 010 – Rolnictwo  

i łowiectwo, rozdziale 01008 - Melioracje wodne o kwotę 350,00 zł, wynika z konieczności zwrotu do 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z tytułu poniesionych w 2015 roku wydatków związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 

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

 

III. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.373.2016.8 z 15 listopada 2016 r. oraz 

decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FG1.4143.3.370.2016.MF.4000 z 10 listopada 2016 roku 

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

działalność o kwotę 39.815,65 zł. 

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

poz. 16), przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez 

zwierzęta łowne (dziki, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. 

 

IV. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 150 - 

Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

wynika z rozliczenia wsparcia otrzymanego przez beneficjenta realizującego projekt w ramach,  

Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, 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. Wpłata została 

dokonana w listopadzie br. przez Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.  

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju. 

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

 

V. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.374.2016.4 z 15 listopada 2016 r.  

oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 615/16 z 14 listopada 2016 roku zwiększono plan dotacji 

celowej na 2016 r. w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 

10.000,00 zł. 

Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z dokonywaniem 

oględzin i szacowania szkód, wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych. 

 

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

zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność wynika z: 

- zawartych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu umów o dofinansowanie projektu realizowanego  

w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, WRPO na lata 2014-2020, zgodnie z którymi 

beneficjenci  zobowiązani są do złożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej 

kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu 

płatności. W przypadku niespełnienia powyższych warunków od środków pozostałych do rozliczenia, 

przekazanych w ramach zaliczki, naliczane są odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia 
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przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Powyższe środki stanowią odsetki naliczone na 

podstawie art. 189. ust. 3 ustawy o finansach publicznych i podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju.   

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

- naliczonych odsetek w związku z niezłożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę 

na wymaganą kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego,  

w projekcie realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 8. Edukacja, WRPO na lata 2014-2020. 

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju. 

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 


