
  UCHWAŁA Nr  3212/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 
 

 

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 869 ze zm.) oraz 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) ze zmianami, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

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

sposób: 

 

zwiększa się:  

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 

z kwoty 1.042.266,00 zł o kwotę 123.000,00 zł do kwoty 1.165.266,00 zł, z tego: 

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 386,00 zł o kwotę 123.000,00 zł do kwoty 123.386,00 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 13.000,00 zł do kwoty 13.000,00 zł 

§ 2919 –  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 

o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł 

§ 2959 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  

o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł 

 

dział 600 – Transport i łączność 

z kwoty 107.247.588,29 zł o kwotę 187.536,65 zł do kwoty 107.435.124,94 zł, z tego: 

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 

z kwoty 56.024.660,45 zł o kwotę 187.536,65 zł do kwoty 56.212.197,10 zł, z tego: 

§ 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  

o kwotę 187.536,65 zł do kwoty 187.536,65 zł 

 

dział 851 – Ochrona zdrowia 

z kwoty 7.165.932,22 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 7.175.932,22 zł, z tego: 

rozdział 85195 – Pozostała działalność 

z kwoty 6.724.932,22 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 6.734.932,22 zł, z tego:  
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§ 2210 –  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 

z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł 

 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 11.869.377,00 zł o kwotę 1.259.000,00 zł do kwoty 13.128.377,00 zł, z tego: 

 

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 

z kwoty 5.906.730,00 zł o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 5.991.730,00 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 5.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł 

§ 2919 –  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  

o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł 

§ 2959  – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  

o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł 

 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 3.685.447,00 zł o kwotę 1.174.000,00 zł do kwoty 4.859.447,00 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 39.000,00 zł do kwoty 39.000,00 zł 

§ 2919 –  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 

o kwotę 565.000,00 zł do kwoty 565.000,00 zł 

§ 2959 –Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  

o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 550.000,00 zł  

§ 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 10.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł 

§ 6699 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych  

o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(184)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(184)&cm=DOCUMENT


 3 

§ 2. 

 

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

wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób: 

 

zwiększa się: 

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 

z kwoty 4.493.661,00 zł o kwotę 123.000,00 zł do kwoty 4.616.661,00 zł, z tego: 

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 2.500.386,00 zł o kwotę 123.000,00 zł do kwoty 2.623.386,00 zł, z tego:  

 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 386,00 zł o kwotę 123.000,00 zł do kwoty 123.386,00 zł,  

 

z tego: 

 

WRPO na lata 2014-2020 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł 

 

PO KL 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 386,00 zł o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 13.386,00 zł 

 

dział 600 – Transport i łączność 

z kwoty 845.300.069,29 zł o kwotę 187.536,65 zł do kwoty 845.487.605,94 zł, z tego:     

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 

z kwoty 334.144.030,45 zł o kwotę 187.536,65 zł do kwoty 334.331.567,10 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 18.215.000,00 zł o kwotę 187.536,65 zł do kwoty 18.402.536,65 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 18.215.000,00 zł o kwotę 187.536,65 zł do kwoty 18.402.536,65 zł  

 

dział 851 – Ochrona zdrowia 

z kwoty 403.281.038,96 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 403.291.038,96 zł, z tego: 

rozdział 85195 – Pozostała działalność 

z kwoty 287.048.549,96 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 287.058.549,96 zł, z tego:  

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 210.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 220.000,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 210.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 220.000,00 zł  

 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 53.392.050,00 zł o kwotę 1.259.000,00 zł do kwoty 54.651.050,00 zł, z tego: 

 

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 

z kwoty 27.275.442,00 zł o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 27.360.442,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 3.324.007,00 zł o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 3.409.007,00 zł 
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z tego:  

 

PO WER 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 1.271.546,00 zł o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 1.356.546,00 zł 

 

rozdział 85395 - Pozostała działalność 

z kwoty 22.514.965,00 zł o kwotę 1.174.000,00 zł do kwoty 23.688.965,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 2.284.675,00 zł o kwotę 1.154.000,00 zł do kwoty 3.438.675,00 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 10.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł 

§ 6699 – Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 

o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł 

 

z tego:  

 

WRPO na lata 2014-2020 

 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 135.352,00 zł o kwotę 1.146.000,00 zł do kwoty 1.281.352,00 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 10.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł 

§ 6699  – Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 

o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł 

 

 

PO KL 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 8.000,00 zł 

 

 

 

§ 3. 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.  

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 3212/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 
 
 

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

 

 

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 150 – Przetwórstwo 

przemysłowe, rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości oraz dziale 853 – 

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

85395 – Pozostała działalność wynikają: 

- z konieczności wprowadzenia w ramach WRPO na lata 2014-2020 prognozowanej kwoty zwrotów dotacji 

celowej z budżetu państwa z lat poprzednich w związku z jej nieprawidłowym wykorzystaniem lub 

niewykorzystaniem oraz odpowiadających im odsetek. Ze względu na częste zwroty środków przez 

beneficjentów oraz krótkie terminy przekazania rozliczonych i wyjaśnionych do Ministerstwa Funduszy  

i Polityki Regionalnej, wprowadza się prognozowane kwoty na 2021 r. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. 

- ze zwrotów nieprawidłowości wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z art. 207 Ustawy o finansach 

publicznych oraz zwrotów niewykorzystanych środków z dofinasowania dokonanych przez beneficjentów 

realizujących projekty w ramach WRPO na lata 2014-2020.  

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

- ze zwrotów na podstawie decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonanych przez beneficjentów 

realizujących projekty w ramach PO KL, 

- ze zwrotów nieprawidłowości wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z art. 207 Ustawy o finansach 

publicznych oraz zwrotów niewykorzystanych środków z dofinasowania dokonanych przez beneficjentów 

realizujących projekty w ramach PO WER. 

Wpłacone kwoty z chwilą wyjaśnienia podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

II. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 600 – Transport  

i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wynika z rozliczenia dotacji celowej  

w ramach pomocy finansowej uzyskanej w 2020 r. od jednostek samorządów terytorialnych  

z przeznaczeniem na uruchomienie połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Dodatkowe 

połączenia prowadzone były przez Spółkę Koleje Wielkopolskie. Po weryfikacji zrealizowanych połączeń  

w 2020 r. w ramach PKM wprowadza się do budżetu środki finansowe przekazane przez Spółkę Koleje 

Wielkopolskie w wysokości 187.536,65 zł, z tego: 

- Miasto Poznań – 46.950,06 zł, 

- Powiat Poznański – 21.723,59 zł, 

- Miasto i Gmina Buk – 15.215,19 zł, 

- Gmina Opalenica – 15.215,19 zł,  

- Gmina Dopiewo – 15.215,19 zł, 

- Powiat Nowotomyski – 12.569,07 zł, 

- Powiat Wągrowiecki – 4.964,36 zł, 

- Gmina Czerwonak – 4.964,36 zł, 

- Gmina Murowana Goślina – 4.964,36 zł, 

- Gmina Skoki – 4.964,36 zł, 

- Gmina Miejska Wągrowiec – 4.964,36 zł, 

- Gmina Wągrowiec – 4.964,36 zł, 

- Gmina Kórnik – 3.108,67 zł, 

- Gmina Jarocin – 3.107,91 zł, 

- Gmina Krzykosy – 3.107,91 zł, 

- Gmina Środa Wlkp. – 3.107,91 zł, 

- Gmina Nowe Miasto n. Wartą – 3.107,91 zł, 

- Powiat Średzki – 2.376,64 zł, 

- Powiat Jarociński – 2.376,64 zł, 

- Miasto Luboń – 1.333,64 zł, 

- Powiat Grodziski – 1.333,57 zł, 

- Gmina Granowo – 1.333,57 zł, 

- Gmina Grodzisk Wlkp. – 1.333,57 zł, 
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- Gmina Stęszew – 1.333,57 zł, 

- Gmina Komorniki – 1.333,57 zł, 

- Gmina Swarzędz – 458,01 zł, 

- Miasto Gniezno – 238,42 zł, 

- Gmina Pobiedziska – 238,42 zł, 

- Gmina Łubowo – 238,42 zł, 

- Gmina Kostrzyn – 219,59 zł, 

- Gmina Nekla – 219,59 zł, 

- Gmina Września – 219,59 zł, 

- Powiat Wrzesiński – 194,58 zł, 

- Gmina Oborniki – 147,41 zł, 

- Gmina Suchy Las – 147,41 zł, 

- Gmina Rogoźno – 147,41 zł, 

- Powiat Obornicki – 98,27 zł. 

Powyższe środki podlegają zwrotowi odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego. 

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu. 

III. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.8.2021.7 z 13 stycznia 2021 r. oraz 

Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 8/21 z dnia 13 stycznia 2021 roku zwiększono plan dotacji celowej 

na 2021 r. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł.  

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zapewnienia 

realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29  

ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r,. poz. 685). 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 

 

 


