
 

  UCHWAŁA Nr 3350/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 11 marca 2021 r. 
 
 

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

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2021 r., poz. 305) oraz 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 851 – Ochrona zdrowia 

z kwoty 7.175.932,22  zł o kwotę 27.475.222,00 zł do kwoty 34.651.154,22  zł, z tego: 

rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne 

o kwotę 27.475.222,00 zł do kwoty 27.475.222,00  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 27.475.222,00 zł do kwoty 27.475.222,00  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 851 – Ochrona zdrowia 

z kwoty 403.627.115,96  zł o kwotę 27.475.222,00 zł do kwoty 431.102.337,96 zł, z tego: 

rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne  

o kwotę 27.475.222,00 zł do kwoty 27.475.222,00  zł, z tego:  

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

o kwotę 27.475.222,00 zł do kwoty 27.475.222,00  zł, z tego:  

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

o kwotę 36.600,00 zł do kwoty 36.600,00 zł 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

o kwotę 27.438.622,00 zł do kwoty 27.438.622,00 zł  
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§ 3. 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 3350/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  11 marca 2021 r. 
 
 

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

 

 

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (Dz. U. z 2020 r., poz. 514 ze zm.) koniecznym jest ujęcie w planie dochodów i wydatków budżetu 

Województwa Wielkopolskiego w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85157 – Staże i specjalizacje 

medyczne na 2021 rok dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na organizację, finansowanie oraz 

zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentystów na obszarze 

województwa wielkopolskiego w wysokości 27.475.222 zł. 16 lutego 2021 r. została zawarta umowa nr 15 

pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie wysokości środków na 

sfinansowanie w 2021 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz sposobu i trybu ich 

przekazywania i rozliczania. Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Zgodnie z art. 15i ust. 3 pkt 1 ww. ustawy marszałek województwa przekazuje środki finansowe 

podmiotowi prowadzącemu staż, z którym lekarz stażysta zawarł umowę. Koszt obsługi zadania wynosi 123 zł 

na każdego finansowanego stażystę (art. 15i ust. 1 ww. ustawy). Zawarta z Ministrem Zdrowia umowa dotyczy 

około 404 staży, dlatego też koszty obsługi zadania określono w wysokości 49.692 zł.  

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  

 

 


