
UCHWAŁA Nr 3352/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 11 marca 2021 r. 

 

 

w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa 

Wielkopolskiego na 2021 rok 

 

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), 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: 

 

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdziale 92195 - Pozostała działalność 

zmniejsza się 

 § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 

z kwoty 150.000,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 130.000,00 zł 

zwiększa się 

§ 3250 - Stypendia różne 

z kwoty 247.600,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 267.600,00 zł 

 

§ 2. 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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  Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 3352/2021 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 marca 2021 r. 
 

 

w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa 

Wielkopolskiego na 2021 rok 

 

 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/648/13 z dnia 25.03.2013 r. w sprawie 

ustanowienia nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania, Kapituła 

Nagród na posiedzeniu w dniach 3 i 17 lutego 2021 r. wytypowała 10 spośród 33 zgłoszonych kandydatur, 

proponując przyznanie równorzędnych nagród po 13.000 zł. Nierozdzielona kwota nagród (20.000 zł) zwiększy 

środki na stypendia. 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 

  

 

 


