
UCHWAŁA Nr 3083/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 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 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 5.161,00 zł o kwotę 991,00 zł do kwoty 4.170,00 zł 

zwiększa się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 34.486.205,00 zł o kwotę 991,00 zł do kwoty 34.487.196,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 33.531.863,00 zł o kwotę 991,00 zł do kwoty 33.532.854,00 zł 
 

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 68.865,00 zł o kwotę 2.859,00 zł do kwoty 66.006,00 zł 

 

zwiększa się  

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 2.177.645,00 zł o kwotę 2.859,00 zł do kwoty 2.180.504,00 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 10.586,00 zł o kwotę 371,00 zł do kwoty 10.215,00 zł 

 

zwiększa się  

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 73.244,00 zł o kwotę 371,00 zł do kwoty 73.615,00 zł 
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zmniejsza się 

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

z kwoty 9.815.698,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 9.813.698,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 7.215.605,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 7.213.605,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 7.120.205,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 7.118.205,00 zł 

 

zwiększa się 

rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie 

z kwoty 109.089.085,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 109.091.085,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 66.211.937,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 66.213.937,00 zł, z tego: 

zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 45.245.524,00 zł o kwotę 7.185,00 zł do kwoty 45.252.709,00 zł 

zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 20.966.413,00 zł o kwotę 5.185,00 zł do kwoty 20.961.228,00 zł 

 
 

w dziale 801 - Oświata i wychowanie 

zmniejsza się 

rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe 

z kwoty 185.486,00 zł o kwotę 5.609,00 zł do kwoty 179.877,00 zł, z tego: 
 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 185.486,00 zł o kwotę 5.609,00 zł do kwoty 179.877,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 165.785,00 zł o kwotę 5.609,00 zł do kwoty 160.176,00 zł 

 

zwiększa się 

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

z kwoty 16.329.464,00 zł o kwotę 409,00 zł do kwoty 16.329.873,00 zł, z tego: 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 14.145.358,00 zł o kwotę 5.261,00 zł do kwoty 14.140.097,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 11.878.697,00 zł o kwotę 5.261,00 zł do kwoty 11.873.436,00 zł 
 

zwiększa się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

z kwoty 57.861,00 zł o kwotę 5.670,00 zł do kwoty 63.531,00 zł 
 

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne 

z kwoty 12.031.653,00 zł o kwotę 5.200,00 zł do kwoty 12.036.853,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 11.428.540,00 zł o kwotę 5.200,00 zł do kwoty 11.433.740,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 2.453.253,00 zł o kwotę 5.200,00 zł do kwoty 2.458.453,00 zł 
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§ 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 3083/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 grudnia 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 roboty awaryjne zgłaszane przez użytkowników gruntów rolnych 

przyległych do cieków naturalnych. 

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna,  

 pomiędzy rozdziałem 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego a rozdziałem 75018 - Urzędy 

marszałkowskie wynika z konieczności zwiększenia środków na delegacje krajowe związane z podróżami 

służbowymi pracowników Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

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

 w rozdziale: 75011 - Urzędy wojewódzkie, 75018 - Urzędy marszałkowskie, 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 w rozdziale 80140 - Centra 

kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, 

80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe wynika z konieczności: 

 zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej (nagły zgon pracownika), (Wielkopolskie 

Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu), 

 zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii dla filii w Śremie, która została przeniesiona 

w bieżącym roku do nowego lokalu (Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu), 

 prawidłowego zaklasyfikowania wynagrodzeń dla pracowników prowadzących zajęcia na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych (Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Rawiczu). 

 Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. 

 

 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

  


