
UCHWAŁA Nr 3351/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 11 marca 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  

(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 w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021,  

w następujący sposób: 

I. 

zmniejsza się: 

dział 758 – Różne rozliczenia 

z kwoty 75.701.208,53 zł o kwotę 3.868.000,00 zł do kwoty 71.833.208,53 zł, z tego: 

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

z kwoty 75.651.208,53 zł o kwotę 3.868.000,00 zł do kwoty 71.783.208,53 zł, z tego: 
 

§ 4810 – Rezerwy  

z kwoty 32.483.310,53 zł o kwotę 3.268.000,00 zł do kwoty 29.215.310,53 zł, z tego: 

rezerwa celowa 

z kwoty 23.471.807,53 zł o kwotę 3.268.000,00 zł do kwoty 20.203.807,53 zł 
 

§ 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

z kwoty 43.167.898,00 zł o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 42.567.898,00 zł, z tego: 

rezerwa celowa 

z kwoty 43.167.898,00 zł o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 42.567.898,00 zł 

 

zwiększa się: 

dział 851 – Ochrona zdrowia 

z kwoty 431.102.337,96 zł o kwotę 3.868.000,00 zł do kwoty 434.970.337,96 zł, z tego: 

rozdział 85195 - Pozostała działalność 

z kwoty 287.058.549,96 zł o kwotę 3.868.000,00 zł do kwoty 290.926.549,96 zł 

 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 220.000,00 zł o kwotę 3.268.000,00 zł do kwoty 3.488.000,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 220.000,00 zł o kwotę 3.268.000,00 zł do kwoty 3.488.000,00 zł 

 

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł 
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II. 

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdziale 92195 - Pozostała działalność 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 1.283.000,00 zł o kwotę 97.600,00 zł do kwoty 1.185.400,00 zł, z tego: 

  grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 1.245.000,00 zł o kwotę 97.600,00 zł do kwoty 1.147.400,00 zł 

zwiększa się 

  grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 300.000,00 zł o kwotę 97.600,00 zł do kwoty 397.600,00 zł   

 

 

§ 2. 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 3351/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 marca 2021 r. 

 

 

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

  

Uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na: 

 wydatki bieżące związane z trwałością projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 

3.268.000,00 zł, 

 wydatki majątkowe związane z trwałością projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 

600.000,00 zł,  

wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - 

Pozostała działalność i przeznaczenia ww. środków na zadania pn.:  

 „Zakup specjalistycznej usługi pilotażu uruchomienia udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej  

i e-rejestracji pacjentów na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz zapewnienia funkcjonowania systemu 

EDM celem zachowania trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych” – kwota  

3.268.000,00 zł, 

 „Zakup urządzeń bezpieczeństwa dla szpitali na terenie Województwa Wielkopolskiego celem zachowania 

trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych” (zadanie majątkowe jednoroczne) – kwota 

600.000,00 zł. 

W związku z odebraniem w ramach Projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, 

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi 

samorządu województwa” Platformy Regionalnej umożliwiającej świadczenie usług udostępniania Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej i e-rejestracji pacjentów istnieje konieczność zapewnienia usługi w ramach wydatków 

bieżących celem zachowania trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych oraz zakup urządzeń  

w ramach wydatków majątkowych celem zachowania trwałości projektu współfinansowanego ze środków 

unijnych na obecnym etapie realizowanego projektu. Zakup usługi i urządzeń umożliwi kontynuację realizacji 

projektu i osiągnięcie założonych celów. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Zdrowia. 

 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 

92195 - Pozostała działalność wynika z konieczności zwiększenia środków na stypendia w dziedzinie kultury. 

W oparciu o uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXII/649/13 z dnia 25.03.2013 r. w sprawie  

ustanowienia stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, Komisja stypendialna 

w dniach 4 i 16 lutego 2021 r. wytypowała 37 spośród 137 osób zgłoszonych do stypendiów w dziedzinie kultury. 

Projekty stypendystów są na wysokim poziomie merytorycznym, jednak ze względu na ograniczoną  

w budżecie kwotę nie jest możliwe uhonorowanie wszystkich. 

 Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

  


