
UCHWAŁA Nr 2955/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 listopada 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 2016 r., poz. 1870) oraz § 10 pkt. 1 i 2 lit. b 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 

zmniejsza się:  

rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 

z kwoty 24.410.269,00 zł o kwotę 13.328,00 zł do kwoty 24.396.941,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 18.027.322,00 zł o kwotę 13.328,00 zł do kwoty 18.013.994,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

 z kwoty 3.632.202,00 zł o kwotę 13.328,00 zł do kwoty 3.618.874,00 zł 
 

zwiększa się: 

rozdziale 01008 - Melioracje wodne 

z kwoty 53.122.820,00 zł o kwotę 13.328,00 zł do kwoty 53.136.148,00 zł, z tego: 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

z kwoty 7.000,00 zł o kwotę 1.839,00 zł do kwoty 5.161,00 zł 
 

zwiększa się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 34.484.366,00 zł o kwotę 1.839,00 zł do kwoty 34.486.205,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 952.746,00 zł o kwotę 1.596,00 zł do kwoty 954.342,00 zł 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

 z kwoty 33.531.620,00 zł o kwotę 243,00 zł do kwoty 33.531.863,00 zł 
 

§ 6667 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych 

o kwotę 13.328,00 zł do kwoty 13.328,00 zł 

z tego: 

PROW 2007-2013, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem 

rolnictwa i leśnictwa - zwroty 
 

§ 6667 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych 

o kwotę 13.328,00 zł do kwoty 13.328,00 zł 
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w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 72.865,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 68.865,00 zł 
 

zwiększa się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 2.173.645,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 2.177.645,00 zł 

 

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 66.217.367,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 66.211.367,00 zł, z tego: 

zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 45.233.775,00 zł o kwotę 11.749,00 zł do kwoty 45.245.524,00 zł 

zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 20.983.592,00 zł o kwotę 17.749,00 zł do kwoty 20.965.843,00 zł 

 

zwiększa się 

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

z kwoty 3.748.750,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 3.754.750,00 zł 

 

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

zmniejsza się 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 7.131.935,00 zł o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 7.120.935,00 zł 
 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 2.103.273,00 zł o kwotę 8.167,00 zł do kwoty 2.095.106,00 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 581.220,00 zł o kwotę 19.167,00 zł do kwoty 600.387,00 zł 

 

z tego: 

I. w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się 
 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 7.131.935,00 zł o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 7.120.935,00 zł 

 

zwiększa się 
 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 84.400,00 zł o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 95.400,00 zł 

 

II. Program INTERREG EUROPA, Priorytet 2 Konkurencyjność MŚP, Projekt: COMPETE IN „Konkurencyjne 

obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach” 

 

zmniejsza się 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 38.733,00 zł o kwotę 8.167,00 zł do kwoty 30.566,00 zł 
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zwiększa się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 34.820,00 zł o kwotę 8.167,00 zł do kwoty 42.987,00 zł 

 

rozdziale 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 19.240,00 zł o kwotę 8.654,00 zł do kwoty 10.586,00 zł 
 

zwiększa się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 64.590,00 zł o kwotę 8.654,00 zł do kwoty 73.244,00 zł 

 

w dziale 801 - Oświata i wychowanie 

zmniejsza się: 

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne 

z kwoty 12.075.370,00 zł o kwotę 14.678,00 zł do kwoty 12.060.692,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 11.468.557,00 zł o kwotę 10.978,00 zł do kwoty 11.457.579,00 zł, z tego: 

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 9.069.931,00 zł o kwotę 14.178,00 zł do kwoty 9.055.753,00 zł 

zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 2.398.626,00 zł o kwotę 3.200,00 zł do kwoty 2.401.826,00 zł 

 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 47.520,00 zł o kwotę 3.700,00 zł do kwoty 43.820,00 zł 

 

zwiększa się: 
 

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

z kwoty 16.327.633,00 zł o kwotę 1.831,00 zł do kwoty 16.329.464,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 14.150.112,00 zł o kwotę 1.831,00 zł do kwoty 14.151.943,00 zł, z tego: 

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 11.900.220,00 zł o kwotę 3.037,00 zł do kwoty 11.897.183,00 zł 

zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 2.249.892,00 zł o kwotę 4.868,00 zł do kwoty 2.254.760,00 zł 

 

rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

z kwoty 10.689.390,00 zł o kwotę 11.712,00 zł do kwoty 10.701.102,00 zł, z tego: 

zmniejsza się 

 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 29.802,00 zł o kwotę 2.260,00 zł do kwoty 27.542,00 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 9.985.086,00 zł o kwotę 13.972,00 zł do kwoty 9.999.058,00 zł, z tego: 

zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 8.031.262,00 zł o kwotę 14.178,00 zł do kwoty 8.045.440,00 zł 

zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 1.953.824,00 zł o kwotę 206,00 zł do kwoty 1.953.618,00 zł 
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rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe 

z kwoty 184.351,00 zł o kwotę 1.135,00 zł do kwoty 185.486,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 184.351,00 zł o kwotę 1.135,00 zł do kwoty 185.486,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 164.650,00 zł o kwotę 1.135,00 zł do kwoty 165.785,00 zł 
 

w dziale 852 - Pomoc społeczna 

rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się  

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 32.050,00 zł o kwotę 2.175,00 zł do kwoty 29.875,00 zł 

zwiększa się  

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 70.450,00 zł o kwotę 2.175,00 zł do kwoty 72.625,00 zł 

 
 

rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

zmniejsza się  

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 2.834.000,00 zł o kwotę 900,00 zł do kwoty 2.833.100,00 zł, z tego: 

zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 1.897.818,00 zł o kwotę 39.863,00 zł do kwoty 1.937.681,00 zł 

zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 936.182,00 zł o kwotę 40.763,00 zł do kwoty 895.419,00 zł 
 

zwiększa się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 3.000,00 zł o kwotę 900,00 zł do kwoty 3.900,00 zł 

 

rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się  

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 3.068.930,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 3.053.930,00 zł 

zwiększa się  

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 1.720.765,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 1.735.765,00 zł 

 
 

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 32.349,00 zł o kwotę 9.870,00 zł do kwoty 22.479,00 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 11.852.235,00 zł o kwotę 9.870,00 zł do kwoty 11.862.105,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 2.978.097,00 zł o kwotę 9.870,00 zł do kwoty 2.987.967,00 zł 
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w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne 

w ramach Wydatków jednostek budżetowych 

zmniejsza się  

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 807.289,00 zł o kwotę 4.156,00 zł do kwoty 803.133,00 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 1.413.165,00 zł o kwotę 4.156,00 zł do kwoty 1.417.321,00 zł 

 

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 144.109,00 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 141.109,00 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 3.506.796,00 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 3.509.796,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 2.911.617,00 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 2.914.617,00 zł 

 

 

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się  

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 110.500,00 zł o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 108.000,00 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 2.500,00 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 2955/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 listopada 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, pomiędzy rozdziałem 01006 - 

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych a rozdziałem 01008 - Melioracje wodne związane jest z koniecznością 

zwrotu nienależnie pobranych środków w ramach PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury 

związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.  

Decyzją Nr 00005-6905-UM1500006/13 z 07.01.2014 r. (ze zm.) Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

przyznał Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu pomoc finansową w łącznej 

wysokości 2.655.377,82 zł na operację pn. „Pięczkowo, obwałowanie prawostronne rz. Warty, gm. Krzykosy,  

pow. Środa Wlkp.”. 

Decyzją Nr UM15-6905-UM1500006/13 z 28.09.2016 r. o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych środków 

publicznych, Marszałek Województwa Wielkopolskiego określił kwotę w wysokości 13.327,50 zł, która została 

nienależnie pobrana. Decyzja ta nakazuje Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 

zwrot kwoty 13.327,50 zł na rachunek bankowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu jako wojewódzka samorządowa jednostka 

organizacyjna wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do wód istotnych dla 

regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (art. 11. ust. 1 ppkt. 4, ustawy Prawo wodne). Właścicielem 

urządzeń melioracji wodnych podstawowych jest Skarb Państwa (art. 72. ust.1 ustawy Prawo wodne). 

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

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

 

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 dodatkowych środków na składki ZUS, Fundusz Pracy oraz na zakup dodatkowych 

materiałów niezbędnych do prowadzenia prawidłowej eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych – pompowni 

i budowli piętrzących. 

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

 

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

 75011 - Urzędy wojewódzkie, wynika z konieczności dokonania korekty planu wydatków. 

 Zmiana została dokonana na wniosek Departamentu Organizacyjnego i Kadr. 

 75018 - Urzędy marszałkowskie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: 

- zakup oprogramowania komputerowego wspomagającego komunikację między pracownikami w ramach 

zadania majątkowego jednorocznego pn. „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania”. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Dyrektora Departamentu Administracyjnego. 

- wynagrodzenia z tytułu mów o dzieło w roku bieżącym. 

 Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Gabinetu Marszałka. 

- wynagrodzenia z tytułu mów o dzieło, w związku z organizacją występu artystycznego podczas Gali 

„Marka Wielkopolski” w dniu 15.12.2016 r., w ramach której wręczone zostaną nagrody w  Konkursie  

o Nagrodę  Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i–Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski”. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki. 

 

 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 

- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie stosownych umów honoraryjnych, związanych 

z przygotowaniem tekstu oraz fotografii w ramach realizacji zadania pn. „Wydanie dwóch publikacji  

o Wielkopolsce”, promującego Województwo Wielkopolskie.  

 Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury. 

- w projekcie pn.: COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność 

MŚP w zglobalizowanych regionach” realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPA, Priorytet 

2 Konkurencyjność MŚP, wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie 

kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników realizujących zadania w projekcie.  

  Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki 
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- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup artykułów promocyjnych na potrzeby 

Departamentu Środowiska. 

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska. 

 

 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego, wynika z konieczności dokonania korekty 

planu wydatków. 

 Zmiana została dokonana na wniosek Departamentu Organizacyjnego i Kadr. 

 

 Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami 80140 - 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, 80146 - Dokształcanie  

i doskonalenie nauczycieli, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe wynika z: 

 przeniesienia niewykorzystanych środków PFRON z innych jednostek dla Wielkopolskiego Samorządowego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni, w związku z koniecznością podpisania polisy 

ubezpieczeniowej budynku,  

 zabezpieczenia dodatkowych środków w związku z: 

- utworzeniem nowego oddziału KKZ - opiekun medyczny, co wiąże się ze wzrostem zatrudnienia 

nauczycieli w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Złotowie, 

- koniecznością urealnienia wydatków w grupie wynagrodzeń Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, 

zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca 2016 roku,  

- koniecznością konserwacji windy, naprawy komina, ochrony obiektu oraz przegląd gaśnic  

w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni, 

- opłatą za energię cieplną, badania okresowe pracowników administracyjnych, na zakup pamięci RAM oraz 

urządzenia switch w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. 

 

Dokonanie zmiany planu wydatków w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Poznaniu, w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale: 

 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynika z konieczności dostosowania planu 

finansowego do wymogów realizacji działań zadania publicznego pn. „Kampania społeczna – Wielkopolanie 

świadomi zjawiska przemocy w rodzinie”, realizowanego na podstawie porozumienia  

Nr 219/XXX/DPS/VIII/2016 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Ministrem Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej. 

 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynika przede wszystkim z konieczności przeniesienia 

oszczędności na wynagrodzenia pracowników, celem wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny związane  

ze zwiększonym zakresem pracy w listopadzie i grudniu br. oraz świadczenia na rzecz pracowników – 

refundację kosztów okularów. Powyższe wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do 

bieżącego poziomu realizacji zadania zleconego. 

 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej wynika z konieczności zabezpieczenia środków na badania 

dotyczące rodzin wielodzietnych. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 

 

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

85332 - Wojewódzkie urzędy pracy w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wynika  

z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów biurowych związanych  

z funkcjonowaniem jednostki.  

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

 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale: 

 85410 – Internaty i bursy szkolne, wynika z konieczności urealnienia planu wydatków w grupie wynagrodzeń 

w związku z koniecznością zatrudnienia osoby na zastępstwo na stanowisku robotnik wykwalifikowany oraz 

wypłatę ekwiwalentu za urlop przy rozwiązaniu umowy o pracę z powodu przejścia na emeryturę  

w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wynika z konieczności urealnienia wydatków w grupie 

wynagrodzeń, zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca 2016 roku w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Cerekwicy Nowej. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. 
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Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na 

wynagrodzenia bezosobowe w związku z organizowaną przez Departament Środowiska konferencją dotyczącą 

ochrony powietrza. 

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska. 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 


