
UCHWAŁA Nr 3188/2017 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

 

 

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2017  

 

 

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

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 10 pkt. 1 i 2 lit. b Uchwały XXV/702/16 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 

2017 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 8334 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2017, w taki 

sposób, że: 

 

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

zmniejsza się 

rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 

z kwoty 18.338.494,00 zł o kwotę 3,00 zł do kwoty 18.338.491,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty18.013.494,00 zł o kwotę 3,00 zł do kwoty 18.013.491,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 3.659.500,00 zł o kwotę 3,00 zł do kwoty 3.659.497,00 zł 

 

zwiększa się 

rozdział 01008 - Melioracje wodne 

z kwoty 17.108.000,00 zł o kwotę 3,00 zł do kwoty 17.108.003,00 zł, z tego: 

§ 6667 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych 

  o kwotę 3,00 zł do kwoty 3,00 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, 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 3,00 zł do kwoty 3,00 zł 

 

w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 21.103.772,00 zł o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 21.102.572,00 zł 
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zwiększa się  

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 46.699.157,00 zł o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 46.700.357,00 zł 

 

rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 7.259.576,00 zł o kwotę 455.400,00 zł do kwoty 6.804.176,00 zł 

 

zwiększa się  

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 113.300,00 zł o kwotę 455.400,00 zł do kwoty 568.700,00 zł 

 

w dziale 801 - Oświata i wychowanie 

rozdział 80195 – Pozostała działalność 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 

z kwoty 2.651.215,00 zł o kwotę 5.737,00 zł do kwoty 2.645.478,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 2.376.865 ,00 zł o kwotę 5.737,00 zł do kwoty 2.371.128,00 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 3.272.615,00 zł o kwotę 5.737,00 zł do kwoty 3.278.352,00 zł 

 

z tego: 

WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa 

Wielkopolska (zwroty)  

 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 600,00 zł o kwotę 5.737,00 zł do kwoty 6.337,00 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 3188/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

 

 

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2017  
  

 

 Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo pomiędzy rozdziałem 01006 - 

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych a rozdziałem 01008 - Melioracje wodne wynika z konieczności dopłaty do 

pełnej wysokości kwoty należnej wykazanej w Decyzji nr 00005-6905-UM1500006/13 w sprawie ustalenia kwot 

nienależnie pobranych środków publicznych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej 

z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” z dnia 28.09.2016 r. wydanej przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 Zmiana została dokonana na wniosek Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 

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

 75018 - Urzędy marszałkowskie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia 

dla dwóch ekspertów, którzy wezmą udział w posiedzeniu Komisji opiniującej wnioski złożone w ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2017 oraz otwartego konkursu ofert na realizację w formie 

wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2017-2018. 

 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z konieczności przeniesienia środków  

w ramach przedsięwzięcia pn. „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego”  

na stworzenie nowego stanowiska pracy w Departamencie Kultury, które będzie wiązało się z funkcją 

redaktora naczelnego portalu oraz na zawarcie umów o dzieło, dających możliwość wypłaty wynagrodzeń 

twórcom tekstów, filmów, fotografii oraz grafik.  

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury. 
 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie rozdziale 80195 – Pozostała 

działalność wynika z konieczności dokonania zwrotu środków stanowiących odsetki bankowe od przekazanych  

w 2016 r. Partnerowi projektu – Politechnice Poznańskiej transz dofinansowania w ramach projektu pn.: „Czas 

zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (zwroty), Oś Priorytetowa 8. Edukacja, WRPO na lata 2014-2020 do 

Ministerstwa Rozwoju. Zwrot dotyczy odsetek bankowych za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2016 r., 

przekazanych przez Politechnikę Poznańską na konto bankowe do obsługi wydatków projektu po stronie 

Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 9 grudnia 2016 r.  

w kwocie 5.736,20 zł. 

 Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. 

 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 


