
UCHWAŁA Nr 3647/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 maja 2021 r. 

 

 

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

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 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 § 10 pkt 1 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 38.025.555,53 zł o kwotę 1.215.000,00 zł do kwoty 36.810.555,53 zł, z tego: 

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

z kwoty 37.895.555,53 zł o kwotę 1.215.000,00 zł do kwoty 36.680.555,53 zł, z tego: 
 

§ 4810 – Rezerwy  

z kwoty 23.521.229,53 zł o kwotę 1.215.000,00 zł do kwoty 22.306.229,53 zł, z tego: 

rezerwa celowa 

z kwoty 14.509.726,53 zł o kwotę 1.215.000,00 zł do kwoty 13.294.726,53 zł 
 

 

zwiększa się: 

dział 710 - Działalność usługowa 

z kwoty 30.099.989,00 zł o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 30.349.989,00 zł, z tego: 

rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

z kwoty 19.983.484,00 zł o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 20.233.484,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 7.225.456,00 zł o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 7.475.456,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 1.612.396,00 zł o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 1.862.396,00 zł 

 

dział 750 - Administracja publiczna 

z kwoty 164.838.892,00 zł o kwotę 495.000,00 zł do kwoty 165.333.892,00 zł, z tego: 

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

z kwoty 15.321.006,00 zł o kwotę 495.000,00 zł do kwoty 15.816.006,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 6.529.966,00 zł o kwotę 495.000,00 zł do kwoty 7.024.966,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 586.000,00 zł o kwotę 21.000,00 zł do kwoty 607.000,00 zł 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 5.943.966,00 zł o kwotę 474.000,00 zł do kwoty 6.417.966,00 zł 
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dział 851 - Ochrona zdrowia 

z kwoty 537.128.511,70 zł o kwotę 470.000,00 zł do kwoty 537.598.511,70 zł, z tego: 

rozdział 85195 – Pozostała działalność 

z kwoty 292.133.665,70 zł o kwotę 470.000,00 zł do kwoty 292.603.665,70 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 3.692.270,00 zł o kwotę 470.000,00 zł do kwoty 4.162.270,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 3.692.270,00 zł o kwotę 470.000,00 zł do kwoty 4.162.270,00 zł 

 

II. 

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 

rozdziale 80195 – Pozostała działalność 

w ramach Wydatków jednostek budżetowych 

zmniejsza się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 4.596.873,00 zł o kwotę 2.468,00 zł do kwoty 4.594.405,00 zł 
 

zwiększa się  

  grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 3.368.856,00 zł o kwotę 2.468,00 zł do kwoty 3.371.324,00 zł 

 

w dziale 851 - Ochrona zdrowia 

rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 30.000,00 zł o kwotę 167,00 zł do kwoty 29.833,00 zł 
 

zwiększa się  

  grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 3.042.376,00 zł o kwotę 167,00 zł do kwoty 3.042.543,00 zł 

 

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

rozdziale 85395 – Pozostała działalność 

zmniejsza się 

  grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 3.755.652,00 zł o kwotę 723,00 zł do kwoty 3.754.929,00 zł 

 

zwiększa się 
   

  grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 1.459.557,00 zł o kwotę 723,00 zł do kwoty 1.460.280,00 zł 

z tego: 

PO WER, projekt: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej 

zmniejsza się 

  grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 119.826,00 zł o kwotę 723,00 zł do kwoty 119.103,00 zł 
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zwiększa się 

  grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 184.681,00 zł o kwotę 723,00 zł do kwoty 185.404,00 zł 

 

w dziale 855 – Rodzina  

rozdziale 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych  

zmniejsza się  

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 2.696.325,00 zł o kwotę 1.691,00 zł do kwoty 2.694.634,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań  

z kwoty 588.099,00 zł o kwotę 1.691,00 zł do kwoty 586.408,00 zł  

 

zwiększa się  

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych  

  z kwoty 5.950,00 zł o kwotę 1.691,00 zł do kwoty 7.641,00 zł 

 

w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  

rozdziale 92502 - Parki krajobrazowe  

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się 

  grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 1.590.569,00 zł o kwotę 3.303,00 zł do kwoty 1.587.266,00 zł 

 

zwiększa się  

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 2.484.579,00 zł o kwotę 3.303,00 zł do kwoty 2.487.882,00 zł 

 

 

§ 2. 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących 

dysponentami środków budżetowych. 

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 3647/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 maja 2021 r. 

 

 

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

   

 

 Uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 

jednostek w wysokości 720.000,00 zł wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków w dziale: 

 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 250.000,00 zł 

dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu na utrzymanie 

budynku w związku z przekazaniem w trwały zarząd WZGKiAM w Poznaniu nieruchomości położonych  

w Poznaniu przy ul. Piekary 17. 

 Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki Mieniem. 

 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 470.000,00 zł, z tego na:  

 zakup usług związanych z prowadzeniem spraw sądowych w imieniu Województwa Wielkopolskiego  

z zakresu ochrony zdrowia związanych z planowanym dochodzeniem przez Województwo Wielkopolskie 

roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ), będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn.  

K 4/17) dotyczących spłaty ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej za 2019 r. – kwota 270.000,00 zł, 

 opłatę sądową za pozew w sprawie dochodzenia roszczeń od NFZ, będących konsekwencją wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego spłaty ujemnego wyniku finansowego samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 rok. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych 

w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755) w sprawach o prawa majątkowe przy wartości 

przedmiotu sporu ponad 20.000,00 zł pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% wartości,  

nie więcej niż 200.000,00 zł – kwota 200.000,00 zł. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Zdrowia. 

 

 Uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na działania związane z promocją Województwa 

Wielkopolskiego w wysokości 495.000,00 zł wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków w dziale 750 - 

Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 

Poprawa sytuacji epidemicznej w kraju, postępujący proces szczepień oraz znoszenie kolejnych obostrzeń 

wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 umożliwia podejmowanie działań 

związanych z organizacją konkursu dla gospodarstw agroturystycznych w zmienionym formacie, a także targów 

Smaki Regionów. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała 

działalność w planie finansowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile wynika z konieczności 

zabezpieczenia środków na uregulowanie wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją Targów 

Edukacyjnych 2021, których Centrum było współorganizatorem.  

 Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. 

 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi wynika z konieczności przekazania Stowarzyszeniu „Młode Ostrowite” środków jako zwrot 

błędnie zwróconej przez Stowarzyszenie kwoty niewykorzystanej dotacji z umowy nr 17/DZ-VII/2020 zawartej 

30 lipca 2020 r. Końcowe rozliczenie sprawozdania z realizacji zadania, określające konieczność dokonania 

zwrotu, nastąpiło po zakończeniu roku budżetowego 2020. 

 Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Zdrowia. 

 

 Dokonanie zmiany w planie wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale: 

 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność w projekcie: 

pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” realizowanym w ramach PO WER 

wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, 

 855 – Rodzina, rozdziale 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych wynika z konieczności zabezpieczenia 

środków na dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 
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Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary  

i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 - Parki krajobrazowe w planie finansowym Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nagrodę 

jubileuszową dla nowego pracownika. 

 Zmiana została dokonana na wniosek p.o. Dyrektora Departamentu Środowiska. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 

 

  


