
UCHWAŁA  Nr 3082/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 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 98.396.353,93 zł o kwotę 9.208,66 zł do kwoty 98.405.562,59 zł, z tego: 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

z kwoty 297.239,93 zł o kwotę 9.208,66 zł do kwoty 306.448,59 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 259.639,93 zł o kwotę 9.208,66 zł do kwoty 268.848,59 zł 

 

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 6.733.063,00 zł o kwotę 324,00 zł do kwoty 6.733.387,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 655.033,00 zł o kwotę 324,00 zł do kwoty 655.357,00 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 9.005,00 zł o kwotę 324,00 zł do kwoty 9.329,00 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 131.181.944,93 zł o kwotę 9.208,66 zł do kwoty 131.191.153,59 zł, z tego: 
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rozdział 01095 - Pozostała działalność 

z kwoty 3.547.239,93 zł o kwotę 9.208,66 zł do kwoty 3.556.448,59 zł, z tego: 

 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 599.239,93 zł o kwotę 9.208,66 zł do kwoty 608.448,59 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 536.539,93 zł o kwotę 9.208,66 zł do kwoty 545.748,59 zł 

 

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 31.878.331,00 zł o kwotę 324,00 zł do kwoty 31.878.655,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 7.516.309,00 zł o kwotę 324,00 zł do kwoty 7.516.633,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 1.058.750,00 zł o kwotę 324,00 zł do kwoty 1.059.074,00 zł 

 

z tego: 

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

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 506,00 zł o kwotę 324,00 zł do kwoty 830,00 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 3082/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 
 

 

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

 

I. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak: 

- FB-I.3111.426.2016.5 z 28 grudnia 2016 r. oraz decyzji Ministra Rozwoju i Finansów  

nr MF/FG1.4143.3.442.2016.MF.4713 z 27 grudnia 2016 roku,  

- FB-I.3111.428.2016.5 z 28 grudnia 2016 r. oraz decyzji Ministra Rozwoju i Finansów  

nr MF/FG1.4143.3.436.2016.MF.4638 z 27 grudnia 2016 roku 

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

działalność o kwotę 9.208,66 zł. 

Powyższe środki (cz. 83, poz. 91), przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone 

w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie, daniele – kwota 2.681,10 zł oraz dziki – 

kwota 6.527,56 zł) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. 

 

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

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

 

 

 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
  


