
  UCHWAŁA Nr 3533/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 
 

 

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

Na podstawie art. 257 pkt 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 852 – Pomoc społeczna  

z kwoty 5.441.712,00 zł o kwotę 64.000,00 zł do kwoty 5.505.712,00 zł, z tego: 

rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej 

z kwoty 5.307.444,00 zł o kwotę 64.000,00 zł do kwoty 5.371.444,00 zł, z tego: 

§ 2917 –  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 

o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 34.000,00 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 

o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 6.000,00 zł  

§ 2957 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  

z kwoty 513.335,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 533.335,00 zł  

§ 2959 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  

z kwoty 30.197,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 34.197,00 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 852 – Pomoc społeczna  

z kwoty 27.008.239,00 zł o kwotę 64.000,00 zł do kwoty 27.072.239,00 zł, z tego: 

rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej 

z kwoty 23.006.722,00 zł o kwotę 64.000,00 zł do kwoty 23.070.722,00 zł, z tego: 
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grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 2.373.229,00 zł o kwotę 64.000,00 zł do kwoty 2.437.229,00 zł 

z tego: 

PO WER, projekt: Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce (zwroty) 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

o kwotę 64.000,00 zł do kwoty 64.000,00 zł 

 

§ 3. 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd 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 3533/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 
 

 

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

 

 

Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 852 – Pomoc 

społeczna, rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej dotyczy projektu pn.: Domy Pomocy 

Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Poznaniu w ramach PO WER i wynika z: 

- wpływów w 2021 r. na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy kwot tytułem zwrotów 

niewykorzystanych środków i środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach grantów 

przekazanych w 2020 r. grantobiorcom, 

- wprowadzenia prognozowanej kwoty zwrotów w związku z zakończeniem realizacji projektu  

i koniecznością złożenia do 30 kwietnia br. końcowego wniosku o płatność oraz zwrotu niewykorzystanych 

środków do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (BP) oraz Ministerstwa Finansów (UE).  

Powyższe środki zostaną zwrócone na właściwe rachunki bankowe do Instytucji Pośredniczącej jako 

niewykorzystana część dofinansowania. 

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

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  


