
  UCHWAŁA Nr 3313/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  26 lutego 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 (t.j. Dz. U.  

z 2021 r., poz. 305) oraz § 10 pkt 4 lit. c 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 zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021  

w następujący sposób: 

 

zwiększa się:  

 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 36.775.000,00 zł o kwotę 109.967,86 zł do kwoty 36.884.967,86 zł, z tego: 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

o kwotę 109.967,86 zł do kwoty 109.967,86 zł, z tego: 

§ 2210 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 

o kwotę 109.967,86 zł do kwoty 109.967,86 zł 

 

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 

z kwoty  1.165.266,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty  1.185.266,00 zł, z tego: 

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty   123.386,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty   143.386,00 zł, z tego:  

§ 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 

z kwoty 60.000,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł 

 

dział 852 – Pomoc społeczna  

z kwoty 4.897.373,00 zł o kwotę 543.532,00 zł do kwoty 5.440.905,00 zł, z tego: 

rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej 

z kwoty 4.763.105,00 zł o kwotę 543.532,00 zł do kwoty 5.306.637,00 zł, z tego: 

§ 2957 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  

o kwotę 513.335,00 zł do kwoty 513.335,00 zł  

§ 2959 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  

o kwotę 30.197,00 zł do kwoty 30.197,00 zł  
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dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty  13.521.364,00 zł o kwotę 24.262,00 zł do kwoty 13.545.626,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 5.252.434,00 zł o kwotę 24.262,00 zł do kwoty 5.276.696,00 zł, z tego: 

§ 2957 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  

o kwotę 3.592,00 zł do kwoty 3.592,00 zł 

§ 2959 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  

z kwoty 550.000,00 zł o kwotę 670,00 zł do kwoty 550.670,00 zł 

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

z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 30.000,00 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 49.701.531,00 zł o kwotę 109.967,86 zł do kwoty 49.811.498,86 zł, z tego: 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

z kwoty 10.891.531,00 zł o kwotę 109.967,86 zł do kwoty 11.001.498,86 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 522.400,00 zł o kwotę 109.967,86 zł do kwoty 632.367,86 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 477.200,00 zł o kwotę 109.967,86 zł do kwoty 587.167,86 zł 

 

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 

z kwoty 4.616.661,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 4.636.661,00 zł, z tego: 

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 2.623.386,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 2.643.386,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 123.386,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 143.386,00 zł 

 

z tego: 

WRPO na lata 2014-2020 

  

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 110.000,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 130.000,00 zł 
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dział 852 – Pomoc społeczna  

z kwoty 26.442.546,00 zł o kwotę 543.532,00 zł do kwoty 26.986.078,00 zł, z tego: 

rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej 

z kwoty 22.441.029,00 zł o kwotę 543.532,00 zł do kwoty 22.984.561,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 1.818.543,00 zł o kwotę 543.532,00 zł do kwoty 2.362.075,00 zł 

 

z tego:  

WRPO na lata 2014-2020  

projekt: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce (zwroty) 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

o kwotę 543.532,00 zł do kwoty 543.532,00 zł 

 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 54.659.037,00 zł o kwotę 24.262,00 zł do kwoty 54.683.299,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 23.696.952,00 zł o kwotę 24.262,00 zł do kwoty 23.721.214,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 3.462.751,00 zł o kwotę 4.262,00 zł do kwoty 3.467.013,00 zł 

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

 z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł 

 

z tego:  

PO WER 

projekt: Azymut-Samodzielność (zwroty) 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

o kwotę 4.262,00 zł do kwoty 4.262,00 zł 

WRPO na lata 2014-2020 

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

 z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł 

 

§ 3. 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego 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  3313/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 lutego 2021 r. 
 

 

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

 

 

I. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.1.3.2021.10 z 1 lutego 2021 r. oraz decyzji 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FG1.4143.3.13.2021.MF.111 z dnia 29 stycznia 

2021 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2021 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – 

Pozostała działalność o kwotę 109.967,86 zł. 

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań ustalonych na podstawie protokołów 

ostatecznego szacowania szkody, tytułem szkód wyrządzonych w uprawach rolnych przez zwierzynę łowną 

(dzik, sarna, jeleń) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. 

II. 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 85395 – Pozostała działalność, 

wynikają z:  

 konieczności zwiększenia 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. Ze względu na częste zwroty środków przez beneficjentów oraz krótkie terminy 

przekazania rozliczonych i wyjaśnionych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadza się 

zwiększone prognozowane kwoty na 2021 r.  

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. 

 wpływu 29 stycznia 2021 r. na rachunek bankowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu  

wyodrębniony dla projektu Azymut – Samodzielność kwoty 4.261,15 zł tytułem zwrotu 

niewykorzystanych środków dotacji przekazanej w 2020 roku w ramach ww. projektu Stowarzyszeniu na 

Rzecz Osób z Autyzmem „Gepetto” na prowadzenie mieszkania wspomaganego w Koninie. 

Powyższe środki zostaną zwrócone do Lidera projektu – Województwa Zachodniopomorskiego/ROPS. 

      Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

III. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 852 – Pomoc 

społeczna, rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej wynikają z wpływu 27 stycznia 2021 r. na 

rachunek bankowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wyodrębniony dla projektu STOP 

COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce kwoty 543.531,05 zł tytułem niewykorzystanych 

środków grantów przekazanych w ramach ww. projektu JST w 2020 roku na przeciwdziałanie skutkom 

pandemii COVID-19. 
Środki zostaną zwrócone do Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020, na rachunek osi priorytetowej. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  

 

 


