UCHWAŁA Nr 3646/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 maja 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 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 750 – Administracja publiczna
z kwoty 6.058.816,00 zł o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 6.070.816,00 zł, z tego:
rozdział 75095 – Pozostała działalność
z kwoty 3.643.698,00 zł o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 3.655.698,00 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
o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł
§ 2918 – 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 10.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
z kwoty 16.110.531,00 zł o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 16.165.531,00 zł, z tego:
rozdział 85395 – Pozostała działalność
z kwoty 5.391.692,00 zł o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 5.446.692,00 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 89.000,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 94.000,00 zł
§ 2959 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
z kwoty 620.670,00 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 670.670,00 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 750 – Administracja publiczna
z kwoty 164.826.892,00 zł o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 164.838.892,00 zł, z tego:
rozdział 75095 – Pozostała działalność
z kwoty 11.011.772,00 zł o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 11.023.772,00 zł, z tego:
grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 1.158.621,00 zł o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 1.170.621,00 zł
z tego:
WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO (zwroty)
grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 12.000,00 zł
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
z kwoty 56.295.726,00 zł o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 56.350.726,00 zł, z tego:
rozdział 85395 – Pozostała działalność
z kwoty 23.075.399,00 zł o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 23.130.399,00 zł, z tego:
grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 3.700.652,00 zł o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 3.755.652,00 zł
z tego:
WRPO na lata 2014-2020
grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące
z kwoty 1.448.589,00 zł o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 1.503.589,00 zł
§ 3.
Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak
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Uzasadnienie do
Uchwały Nr 3646/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

I.

II.

Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 750
– Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, wynika z konieczności wprowadzenia
prognozowanej kwoty zwrotów dotacji celowej z budżetu państwa z lat poprzednich w związku z jej
nieprawidłowym wykorzystaniem oraz odpowiadających odsetek w projekcie pn.: Wsparcie instytucjonalno
-kadrowe ZIT AKO, w ramach WRPO na lata 2014-2020, realizowanym przez Instytucję Pośredniczącą
WRPO – ZIT AKO.
Powyższe środki po ich wyjaśnieniu podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 853 – Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność wynikają:
- z wpłat odsetek naliczonych zgodnie z art. 207 Ustawy o finansach publicznych dokonanych przez
beneficjentów realizujących projekty w ramach WRPO na lata 2014-2020,
- ze zwrotów niewykorzystanych środków dofinansowania dokonanych przez beneficjentów realizujących
projekty w ramach WRPO na lata 2014-2020.
Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora i Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak
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