
UCHWAŁA Nr 3213/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

 

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2021  
 

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 10 pkt 1 Uchwały 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 w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021,  

w następujący sposób: 

I. 

zmniejsza się: 

dział 758 – Różne rozliczenia 

z kwoty 83.311.823,53 zł o kwotę 7.336.077,00 zł do kwoty 75.975.746,53 zł, z tego: 

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

z kwoty 83.261.823,53 zł o kwotę 7.336.077,00 zł do kwoty 75.925.746,53 zł, z tego: 

 

§ 4810 – Rezerwy  

z kwoty 40.093.925,53 zł o kwotę 7.336.077,00 zł do kwoty 32.757.848,53 zł, z tego: 

rezerwa ogólna 

z kwoty 14.847.580,00 zł o kwotę 5.836.077,00 zł do kwoty 9.011.503,00 zł 

rezerwa celowa 

z kwoty 25.246.345,53 zł o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 23.746.345,53 zł 

 

zwiększa się: 

dział 600 – Transport i łączność 

z kwoty 845.487.605,94 zł o kwotę 7.000.000,00 zł do kwoty 852.487.605,94 zł, z tego:     

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 

z kwoty 334.331.567,10 zł o kwotę 7.000.000,00 zł do kwoty 341.331.567,10 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 18.402.536,65 zł o kwotę 7.000.000,00 zł do kwoty 25.402.536,65 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 18.402.536,65 zł o kwotę 7.000.000,00 zł do kwoty 25.402.536,65 zł  

 

 

dział 851 – Ochrona zdrowia 

z kwoty 403.291.038,96 zł o kwotę 336.077,00 zł do kwoty 403.627.115,96 zł, z tego: 

rozdział 85111 - Szpitale ogólne 

z kwoty 90.910.506,00 zł o kwotę 336.077,00 zł do kwoty 91.246.583,00 zł 
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grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

o kwotę 336.077,00 zł do kwoty 336.077,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  o kwotę 336.077,00 zł do kwoty 336.077,00 zł 

 

II. 

w dziale 852 – Pomoc społeczna 

rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej 

zmniejsza się 

  grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

  z kwoty 8.651.196,00 zł o kwotę 9.550,00 zł do kwoty 8.641.646,00 zł, z tego: 

  grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 5.081.325,00 zł o kwotę 5.550,00 zł do kwoty 5.075.775,00 zł 

  grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 3.569.871,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 3.565.871,00 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 17.500,00 zł o kwotę 9.550,00 zł do kwoty 27.050,00 zł 
 

dziale 855 – Rodzina 

rozdziale 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych 

zmniejsza się 

  grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

  z kwoty 2.698.275,00 zł o kwotę 1.950,00 zł do kwoty 2.696.325,00 zł, z tego: 

  grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 2.109.748,00 zł o kwotę 1.162,00 zł do kwoty 2.108.586,00 zł 

  grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 588.527,00 zł o kwotę 788,00 zł do kwoty 587.739,00 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 4.000,00 zł o kwotę 1.950,00 zł do kwoty 5.950,00 zł 

 

 

§ 2. 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Poznaniu.  

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 3213/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

 

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2021  
   

 

 Uruchomienie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 5.500.000,00 zł oraz środków z rezerwy celowej 

zaplanowanej na współfinansowanie opracowania dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-

Prognostyczne dla projektów w ramach Programu Kolej+ w kwocie 1.500.000,00 zł wynika z konieczności 

zwiększenia planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie 

przewozy kolejowe z przeznaczeniem na ww. zadanie, w związku ze zgłoszeniem przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 5 projektów w ramach naboru do Programu uzupełniania regionalnej i lokalnej infrastruktury 

kolejowej – Kolej + do 2028 roku, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do Etapu 

II Programu: 

- Rewitalizacja ciągu komunikacyjnego nr 236/390 Wągrowiec- Rogoźno- Czarnków, 

- Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Szamotuły – Międzychód, 

- Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo, 

- Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem- Czempiń, 

- Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin. 

Przyjęte uwarunkowania formalne programu na obecnym etapie nakładają konieczność opracowania w 2021 roku 

przez Wnioskodawcę/Partnerów (j.s.t.) Studium planistyczno – prognostycznego dla każdego z projektów.  

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Transportu. 

 

Uruchomienie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 336.077,00 zł wynika z konieczności zwiększenia planu 

wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 - Szpitale ogólne z przeznaczeniem na zadanie  

pn. „Naprawa rezonansu magnetycznego”. 

Pismem EE/32/33/21 z 19 stycznia 2021 r. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu 

poinformował, iż w związku z awarią aparatu rezonansu magnetycznego Magnetom Spectra 3T s/n 72044 

nr inw. 1/802/223 została przeprowadzona diagnostyka, która wykazała konieczność wymiany podzespołu 

zawierającego cały zintegrowany tor nadawczy RF TXBox. W związku z powyższym Dyrektor Szpitala zwrócił 

się z prośbą o pokrycie kosztów naprawy rezonansu magnetycznego zakupionego w ramach projektu pn. „Zakup 

urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa 

Wielkopolskiego – Etap I”. Szpital posiada zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie 

świadczeń z zakresu rezonansu magnetycznego, które są nielimitowane. W chwili obecnej nie ma możliwości 

wykonywania badań rezonansem magnetycznym, co powoduje negatywne skutki finansowe dla Szpitala,  

z powodu braku możliwości wykonywania kontraktu z NFZ w 2021 r. oraz konieczność transportowania 

pacjentów do innych placówek na niezbędne badania diagnostyczne.  

Ww. rezonans magnetyczny stanowi element majątku Województwa Wielkopolskiego przekazany Szpitalowi  

w nieodpłatne używanie. Po zakończeniu okresu trwałości (czerwiec br.) zostanie on przekazany na rzecz Szpitala.  

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia. 

 

Dokonanie zmiany w planie wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w dziale: 

 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej wynika z konieczności 

zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników ROPS w Poznaniu,  

 855 – Rodzina, rozdziale 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych wynika z konieczności zakupu środków 

ochrony indywidualnej dla pracowników Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 


