
UCHWAŁA  Nr 3651/2021 

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 maja  2021 r. 
 

w sprawie: dokonania zmiany w planie finansowym wydatków rachunku dochodów jednostek 

na 2021 rok, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 
 

Na podstawie § 8 pkt 2 Uchwały Nr XXXIII/840/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

24 lipca 2017 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki 

budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., zmienionej 

Uchwałą Nr XXXIX/958/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku, Uchwałą Nr XLVIII/1105/18 z dnia 23 lipca 2018 r., 

Uchwałą Nr XI/201/19 z dnia 30 września 2019 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 

co następuje: 
 

§ 1. 
 

Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków rachunku dochodów jednostek na 2021 rok, o których 

mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w następujący sposób: 

 

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 

 

w rozdziale 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych 

 

 plan Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

w Poznaniu  

 

zmniejsza się 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 

 z kwoty 29.000,00 zł o kwotę 10.500,00 zł do kwoty 18.500,00 zł 

§ 4270 – Zakup usług remontowych 

 z kwoty 40.000,00 zł o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł 

 

zwiększa się 

 

§ 4260 – Zakup energii 

 z kwoty 50.000,00 zł o kwotę 25.500,00 zł do kwoty 75.500,00 zł 

 

w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 

 

 plan Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Poznaniu 

 

zmniejsza się 

 

§ 4260 – Zakup energii 

 z kwoty 15.439,00 zł o kwotę 200,00 zł do kwoty 15.239,00 zł 

 

zwiększa się 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki 

 o kwotę 200,00 zł do kwoty 200,00 zł 
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w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

 

 plan Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu 

 

zmniejsza się 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

 z kwoty 48.000,00 zł o kwotę 100,00 zł do kwoty 47.900,00 zł  

 

zwiększa się 

 

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 

 o kwotę 100,00 zł do kwoty 100,00 zł 

 

 plan Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 

 

zmniejsza się 

 

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 

 z kwoty 175.000,00 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 174.000,00 zł  

 

zwiększa się 

 

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 

 o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł 

 

 

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

 

w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

 

 plan Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy 

Nowej 

 

zmniejsza się 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

 z kwoty 24.959,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 19.959,00 zł  

 

zwiększa się 

 

§ 4220 – Zakup środków żywności 

 z kwoty 115.000,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 120.000,00 zł 

 

§ 2. 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki  

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 3651/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 maja 2021 r. 

 

 

w sprawie: dokonania zmiany w planie finansowym wydatków rachunku dochodów jednostek 

na 2021 rok, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

 

 

Dokonanie zmian w planie finansowym wydatków wydzielonego rachunku dochodów w: 

 

 Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu 

(r. 80131) wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii cieplnej. 

 

 Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu  

(r. 80140) wynika z konieczności objęcia ubezpieczeniem OC kursantów kursów kwalifikacyjnych biorących 

udział w zajęciach praktycznych poza szkołą. 

 

 Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (r. 80146) wynika z konieczności zabezpieczenia środków  

na wpłaty na PPK pracodawcy od wynagrodzeń bezosobowych. 

 

 Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (r. 80146) wynika z konieczności zabezpieczenia środków 

na wpłaty na PPK pracodawcy od wynagrodzeń bezosobowych. 

 

 Wielkopolskim Samorządowym Zespole Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej 

(r. 85420) wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup żywności. 

 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 


