
  UCHWAŁA Nr  3139/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 8 stycznia 2021 r. 
 

 

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 
 

Na podstawie art. 15zn pkt 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXV/471/20 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 10256), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 w następujący 

sposób: 

 

zwiększa się:  

 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 9.758.297,00 zł o kwotę 2.110.771,00 zł do kwoty 11.869.068,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 1.574.379,00 zł o kwotę 2.110.771,00 zł do kwoty 3.685.150,00 zł, z tego: 

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

z kwoty 1.426.123,00 zł o kwotę 1.778.958,00 zł do kwoty 3.205.081,00 zł 

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

z kwoty 148.256,00 zł o kwotę 331.813,00 zł do kwoty 480.069,00 zł 

 

§ 2. 

 

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 na zadania 

wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób: 

 

zwiększa się: 

 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 51.280.970,00 zł o kwotę 2.110.771,00 zł do kwoty 53.391.741,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 20.403.897,00 zł o kwotę 2.110.771,00 zł do kwoty  22.514.668,00 zł, z tego: 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(3)pkt(5)lit(a)&cm=DOCUMENT
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grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 1.099.457,00 zł o kwotę 149.063,00 zł do kwoty 1.248.520,00 zł 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 322.670,00 zł o kwotę 1.961.708,00 zł do kwoty 2.284.378,00 zł 

 

z tego: 

PO WER, projekt: Kooperacja – efektywna i skuteczna  

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 142.103,00 zł o kwotę 149.063,00 zł do kwoty 291.166,00 zł 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 25.096,00 zł o kwotę 1.961.708,00 zł do kwoty 1.986.804,00 zł 

 

 

§ 3. 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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      Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 3139/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 stycznia 2021 r. 
 
 

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 

 

 

Dokonanie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale  

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, wynika  

ze zwiększenia przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna” realizowanego przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach PO WER, w związku z zaakceptowaniem przez 

IZ – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem nr DWF.II.7422.3.14.2020.BD z 18.12.2020 r. 

zmian w budżecie projektu, które związane są m.in. ze wsparciem wybranych podmiotów z obszaru pomocy 

społecznej, pieczy zastępczej i ochrony zdrowia w celu zwalczania skutków pandemii COVID – 19. 

W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia oszczędności z roku 2020 na 2021 rok głównie na zakup 

niezbędnych środków ochrony indywidualnej i sprzętu dla instytucji pieczy zastępczej w celu minimalizacji 

negatywnych skutków pandemii. Wydatki na powyższe muszą zostać poniesione najpóźniej do końca marca 

2021 roku. Przesunięciu ulegają również koszty pośrednie niewydatkowane w roku 2020, które przeznaczone 

zostaną na wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.  

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Poznaniu. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 

 


