
UCHWAŁA  Nr  3953/2017 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 
 

 

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 
 

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 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 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 planu dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 w następujący 

sposób: 

zwiększa się: 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 73.774.072,00 zł o kwotę 2.556,38 zł do kwoty 73.776.628,38 zł, z tego: 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

z kwoty 58.500,00 zł o kwotę 2.556,38 zł do kwoty 61.056,38 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 

o kwotę 2.556,38 zł do kwoty 2.556,38 zł 

 

dział 801 - Oświata i wychowanie 

z kwoty 835.935,00 zł o kwotę 82.800,00 zł do kwoty 918.735,00 zł, z tego: 

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne 

z kwoty 263.541,00 zł o kwotę 82.800,00 zł do kwoty 346.341,00 zł, z tego: 

 

§ 2230 –  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 

samorządu województwa 

o kwotę 82.800,00 zł do kwoty 82.800,00 zł 

 

dział 803 – Szkolnictwo wyższe 

o kwotę 34.435,00 zł do kwoty 34.435,00 zł, z tego: 

rozdział 80395 – Pozostała działalność 

o kwotę 34.435,00 zł do kwoty 34.435,00 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 

o kwotę 5.514,00 zł do kwoty 5.514,00 zł 
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§ 6669 - Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych 

o kwotę 28.921,00 zł do kwoty 28.921,00 zł 

 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 10.236.775,00 zł o kwotę 950,00 zł do kwoty 10.237.725,00 zł, z tego: 

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 

z kwoty 7.170.444,00 zł o kwotę 950,00  zł do kwoty 7.171.394,00 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 

o kwotę 950,00 zł do kwoty 950,00 zł 

 

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

z kwoty 1.362.650,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 1.402.650,00 zł, z tego: 

rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych 

o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł, z tego: 

§ 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

 o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł 

 

§ 2 

 

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 na zadania 

wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób: 

 

zwiększa się: 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 102.319.610,00 zł o kwotę 2.556,38 zł do kwoty 102.322.166,38 zł, z tego: 

rozdział 01095 - Pozostała działalność 

z kwoty 4.459.500,00 zł o kwotę 2.556,38 zł do kwoty 4.462.056,38 zł, z tego: 

 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 659.500,00 zł o kwotę 2.556,38 zł do kwoty 662.056,38 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 599.500,00 zł o kwotę 2.556,38 zł do kwoty 602.056,38 zł 

 

dział 801 - Oświata i wychowanie 

z kwoty 101.463.712,00 zł o kwotę 82.800,00 zł do kwoty 101.546.512,00 zł, z tego: 

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne 

z kwoty 12.364.255,00 zł o kwotę 82.800,00 zł do kwoty 12.447.055,00 zł, z tego: 

 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych 
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z kwoty 11.885.695,00 zł o kwotę 82.800,00 zł do kwoty 11.968.495,00 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 2.439.121,00 zł o kwotę 82.800,00 zł do kwoty 2.521.921,00 zł 

 

dział 803 – Szkolnictwo wyższe 

z kwoty 1.240.000,00 zł o kwotę 34.435,00 zł do kwoty 1.274.435,00 zł, z tego: 

rozdział 80395 - Pozostała działalność 

z kwoty 700.000,00 zł o kwotę 34.435,00 zł do kwoty 734.435,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  o kwotę 5.514,00 zł do kwoty 5.514,00 zł 

§ 6669 - 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 28.921,00 zł do kwoty 28.921,00 zł 
 

z tego: 

WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura 

szkolnictwa wyższego 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  o kwotę 5.514,00 zł do kwoty 5.514,00 zł 

§ 6669 - 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 28.921,00 zł do kwoty 28.921,00 zł 

 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 63.357.630,00 zł o kwotę 950,00 zł do kwoty 63.358.580,00 zł, z tego: 

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 

z kwoty 27.365.654,00 zł o kwotę 950,00 zł do kwoty 27.366.604,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 3.254.310,00 zł o kwotę 950,00 zł do kwoty 3.255.260,00 zł 

z tego: 

 

PO WER, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku 

pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi 

młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk 

marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży 

 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

o kwotę 950,00 zł do kwoty 950,00 zł 

 

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

z kwoty 15.269.635,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 15.309.635,00 zł, z tego: 

rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych 

z kwoty 50.000,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 90.000,00 zł, z tego: 

 

 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 50.000,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 90.000,00 zł, z tego: 
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 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 40.000,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł 

 

§ 3 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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Uzasadnienie do 

Uchwały  Nr  3953 /2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 
 

 

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 

 

I. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.175.2017.8 z 20 czerwca 2017 r. oraz 

decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FG1.4143.3.169.2017.MF.1449 z dnia 12 czerwca 2017 roku 

zwiększono plan dotacji celowej na 2017 r. w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała 

działalność, o kwotę 2.556,38 zł. 

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017  

(cz. 83, poz. 16), przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych 

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

 

II. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.104.2017.8 z 8 czerwca 2017 r. oraz 

decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FS5.4143.3.51.2017.MF.787 z dnia 10 kwietnia 2017 roku 

zwiększono plan dotacji celowej na 2017 r. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80147  

- Biblioteki pedagogiczne o kwotę 82.800,00 zł. 

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy (cz. 83, poz. 37) przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości 

wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych  

– zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. 

 

III. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 803 – Szkolnictwo 

wyższe, rozdział 80395 - Pozostała działalność o kwotę 34.435,00 zł, wynika z konieczności dokonania 

zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej w 2014 r. w wysokości 28.921 zł wraz z odsetkami  

w wysokości 5.514 zł w związku z nałożoną korektą finansową na projekt nr RPWP.05.01.00-30-002/12 

realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu. Powyższe środki podlegają zwrotowi  

do Ministerstwa Rozwoju i Finansów. 

Zmiana została dokonana na wnioski Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. 

 

IV. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 853  

– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy wynika 

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

w ramach PO WER, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała 

integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie 

szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się  

ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, 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 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 Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

 

V. Na podstawie Uchwały Nr XXVII/153/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 marca 2017 roku  

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację opracowania pt. 

„Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych powiatu szamotulskiego wraz z oceną  

ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (gminy Duszniki, Kaźmierz, 

Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły, Wronki) woj. wielkopolskie” w ramach bilansowania wód 

podziemnych na terenie powiatu szamotulskiego, zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2017 r.  

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90006 - Ochrona gleby i wód 

podziemnych  o kwotę 40.000,00 zł.  

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 


