
UCHWAŁA Nr 3582/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 13 maja 2021 r. 

 

 

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

 

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 259 ust. 2 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 57.758.017,53 zł o kwotę 17.616.272,00 zł do kwoty 40.141.745,53 zł, z tego: 

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

z kwoty 57.628.017,53 zł o kwotę 17.616.272,00 zł do kwoty 40.011.745,53 zł, z tego: 
 

§ 4810 - Rezerwy  

z kwoty 25.862.119,53 zł o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 25.742.119,53 zł, z tego: 

rezerwa celowa 

z kwoty 16.850.616,53 zł o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 16.730.616,53 zł 
 

§ 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

z kwoty 31.765.898,00 zł o kwotę 17.496.272,00 zł do kwoty 14.269.626,00 zł, z tego: 

rezerwa celowa 

z kwoty 31.765.898,00 zł o kwotę 17.496.272,00 zł do kwoty 14.269.626,00 zł 

 

zwiększa się: 

dział 851 – Ochrona zdrowia 

z kwoty 444.329.664,96 zł o kwotę 17.496.272,00 zł do kwoty 461.825.936,96 zł, z tego: 

rozdział 85111 - Szpitale ogólne 

z kwoty 100.448.583,00 zł o kwotę 15.423.748,00 zł do kwoty 115.872.331,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

  z kwoty 336.077,00 zł o kwotę 15.423.748,00 zł do kwoty 15.759.825,00 zł, z tego: 

  grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 336.077,00 zł o kwotę 15.423.748,00 zł do kwoty 15.759.825,00 zł 

 

rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne 

z kwoty 5.534.000,00 zł o kwotę 2.072.524,00 zł do kwoty 7.606.524,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

  o kwotę 2.072.524,00 zł do kwoty 2.072.524,00 zł, z tego: 

  grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  o kwotę 2.072.524,00 zł do kwoty 2.072.524,00 zł 
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dział 926 – Kultura fizyczna 

z kwoty 15.222.000,00 zł o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 15.342.000,00 zł, z tego: 

rozdział 92695 - Pozostała działalność 

z kwoty 1.506.200,00 zł o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 1.626.200,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

  z kwoty 346.200,00 zł o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 466.200,00 zł, z tego: 

  grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 330.000,00 zł o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 450.000,00 zł 

 

II. 

w dziale 600 – Transport i łączność 

zmniejsza się 

rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 

z kwoty 334.666.443,57 zł o kwotę 23.265,00 zł do kwoty 334.643.178,57 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

  z kwoty 18.402.536,65 zł o kwotę 23.265,00 zł do kwoty 18.379.271,65 zł, z tego: 

  grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 18.402.536,65 zł o kwotę 23.265,00 zł do kwoty 18.379.271,65 zł 

 

zwiększa się 

rozdział 60095 - Pozostała działalność 

z kwoty 716.076,00 zł o kwotę 23.265,00 zł do kwoty 739.341,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

  z kwoty 150.000,00 zł o kwotę 23.265,00 zł do kwoty 173.265,00 zł, z tego: 

  grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  o kwotę 23.265,00 zł do kwoty 23.265,00 zł 

 

 

§ 2. 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, 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 3582 /2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 maja 2021 r. 

 

 

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

  

 W związku z pozytywną Opinią nr 210/2021 Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie: wniosku Zarządu Województwa Wielkopolskiego (znak:  

DF-II-1.3021.38.2021) w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w związku z wnioskiem 

Departamentu Zdrowia (DZ-IV.ZD-000200/21 z 9 kwietnia 2021 r.) w sprawie zabezpieczenia środków  

z budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zmienia się przeznaczenie rezerwy celowej 

zaplanowanej na wydatki majątkowe na „wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych”  

na „pokrycie ujemnego wyniku SP ZOZ-ów, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa 

wielkopolskiego” w kwocie 17.496.272 zł. 

Wobec powyższego dokonuje się uruchomienia środków z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki 

majątkowe na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych i zwiększa się plan wydatków  

na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ-ów w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale: 

 85111 - Szpitale ogólne - kwota 15.423.748,00 zł, 

 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - kwota 2.072.524,00 zł, 

Zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący jest 

zobowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu  

w kwocie, jaka nie może być pokryta przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej we własnym 

zakresie, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. Aktualnie obowiązujące przepisy 

wskazują termin pokrycia straty finansowej netto za 2019 rok w ciągu 9 miesięcy od terminu do zatwierdzenia 

sprawozdań finansowych, tj. do 30 czerwca 2021 r. Jednocześnie, zgodnie z wyrokiem Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. sygn. akt K 4/17, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. traci 

moc 29 maja 2021 r. w zakresie, w jakim zobowiązuje jednostkę samorządu terytorialnego do pokrycia straty 

netto. Za rok 2019 Samorząd Województwa zobowiązany jest do pokrycia ujemnego wyniku następującym 

jednostkom:  

 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - poniósł stratę netto za 2019 rok w wysokości 

16.515.087,11 zł, przy kosztach amortyzacji wynoszących 7.118.326,82 zł, co zgodnie z przytoczonym 

zapisem obliguje podmiot tworzący do pokrycia straty netto w kwocie nie wyższej niż 9.396.760,29 zł, 

 Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - poniósł stratę netto za 2019 rok  

w wysokości 15.410.502,92 zł, przy kosztach amortyzacji wynoszących 11.177.626,33 zł, co zgodnie  

z przytoczonym zapisem obliguje podmiot tworzący do pokrycia straty netto w kwocie nie wyższej niż 

4.232.876,59 zł, 

 Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie - poniósł stratę netto za 2019 rok w wysokości 9.236.822,60 zł,  

przy kosztach amortyzacji wynoszących 7.442.711,44 zł, co zgodnie z przytoczonym zapisem obliguje 

podmiot tworzący do pokrycia straty netto w kwocie nie wyższej niż 1.794.111,16 zł, 

 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - poniósł stratę netto  

za 2019 rok w wysokości 4.795.279,23 zł, przy amortyzacji wynoszącej 2.722.755,43 zł, co zgodnie  

z przytoczonym zapisem obliguje podmiot tworzący do pokrycia straty netto w kwocie nie wyższej niż  

2.072.523,80 zł.  

 Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia. 

 

 Uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące na organizację prestiżowych 

imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski wynika z konieczności zwiększenia planu 

wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, 92695 - Pozostała działalność o kwotę 120.000,00 zł i ich 

przeznaczenia na współorganizację międzynarodowych imprez sportowych o dużym znaczeniu dla rozwoju 

sportu w Województwie Wielkopolskim. W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie 

istnieje realna możliwość realizacji w roku bieżącym w Wielkopolsce renomowanych imprez o zasięgu 

międzynarodowym z udziałem publiczności. Organizacja przedmiotowych imprez poza znaczącym wymiarem 

sportowym przyczyni się również do promocji Województwa Wielkopolskiego na arenie międzynarodowej. 

 Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki. 
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 Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność pomiędzy rozdziałem 60001 - 

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe a rozdziałem 60095 - Pozostała działalność wynika z bieżącej 

działalności Departamentu Transportu i konieczności zabezpieczenia środków na umowy zlecenia.  

 Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 

 


