
  UCHWAŁA Nr 3399/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 marca 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 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 150 – Przetwórstwo przemysłowe 

z kwoty 1.185.266,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.285.266,00 zł, z tego: 

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 143.386,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 243.386,00 zł, z tego:  

§ 0909 – Wpływy z odsetek od 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 13.000,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 33.000,00 zł 

§ 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 80.000,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł 

§ 2959 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  

z kwoty 50.000,00 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł 

 

dział 801 – Oświata i wychowanie  

z kwoty 7.005.848,00 zł o kwotę 4.661,00 zł do kwoty 7.010.509,00 zł, z tego:  

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach 

innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach  

I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych  

o kwotę 4.661,00 zł do kwoty 4.661,00 zł, z tego:  

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację 

zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

o kwotę 4.661,00 zł do kwoty 4.661,00 zł 
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dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 15.120.661,00 zł o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 15.300.661,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 5.289.131,00 zł o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 5.469.131,00 zł, z tego: 

§ 0909 – Wpływy z odsetek od 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 39.000,00 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 89.000,00 zł 

§ 2959 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  

z kwoty 550.670,00 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 620.670,00 zł  

§ 6669 –  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, dotyczące dochodów majątkowych  

z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł 

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

z kwoty 30.000,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 50.000,00 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 150 – Przetwórstwo przemysłowe 

z kwoty 4.636.661,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 4.736.661,00 zł, z tego: 

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 2.643.386,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.743.386,00 zł, z tego:  

 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 143.386,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 243.386,00 zł 

 

z tego: 

 

WRPO na lata 2014-2020 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 130.000,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł 

 



 3 

dział 801 – Oświata i wychowanie  

z kwoty 127.819.475,00 zł o kwotę 4.661,00 zł do kwoty 127.824.136,00 zł, z tego:  

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach 

innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach  

I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych  

z kwoty 4.744.228,00 zł o kwotę 4.661,00 zł do kwoty 4.748.889,00 zł, z tego:  

 

grupę paragrafów Wydatki jednostek budżetowych  

z kwoty 2.672.676,00 zł o kwotę 4.661,00 zł do kwoty 2.677.337,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 464.136,00 zł o kwotę 4.661,00 zł do kwoty 468.797,00 zł 

 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 56.299.264,00 zł o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 56.479.264,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 - Pozostała działalność 

z kwoty 23.491.717,00 zł o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 23.671.717,00 zł, z tego: 

 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 3.465.243,00 zł o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 3.585.243,00 zł 

 

§ 6669 – Zwroty 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, 

dotyczące wydatków majątkowych 

 z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł 

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

z kwoty 30.000,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł 

 

z tego:  

 

 

WRPO na lata 2014-2020 

 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 1.279.588,00 zł o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 1.399.588,00 zł 

 

§ 6669 – Zwroty 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, 

dotyczące wydatków majątkowych 

 z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł 

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

z kwoty 30.000,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł 

 

 

§ 3. 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących 

dysponentami środków budżetowych. 
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 3399/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 marca 2021 r. 
 

 

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

 

 

I. 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  

i niewykorzystaniem oraz odpowiadających odsetek. Ze względu na częste zwroty środków przez 

beneficjentów oraz krótkie terminy przekazania rozliczonych i wyjaśnionych do Ministerstwa Funduszy  

i Polityki Regionalnej, zwiększa się prognozowane kwoty na 2021 r. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. 

- ze zwrotów niewykorzystanych środków z dofinansowania dokonanych przez beneficjentów realizujących 

projekty w ramach WRPO na lata 2014-2020.  

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

II. Na podstawie decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

w Pile z 7.01.2021 r. Nr 0285-2020-006983 w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego i Nr 0285-2021-000143 w sprawie przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami 

naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), zwiększa się plan dochodów i wydatków na 

2021 r. o łączną kwotę 4.661,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80152 - Realizacja zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 

klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 

technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych dla 

Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance. Powyższe środki zostaną 

przeznaczone na zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla działu księgowości.   

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 


