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2.23  PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
 
 
PRZYCHODY 
 
W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2009 zrealizowano przychody  

w kwocie 74.386.266,29 zł z tytułu: 

 

• wolnych środków z wykonania budżetu w roku 2008 w kwocie:       44.649.871,16 zł 

 

• nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie:            29.736.395,13 zł 

 
ROZCHODY 
 

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2009 zrealizowano rozchody  

w kwocie 28.760.373,70 zł, z tego na: 

 

• spłatę zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w BGK – O/Poznań w kwocie: 

                20.060.373,70 zł 

 

• wykup kolejnej serii obligacji wyemitowanych w roku 2001 o łącznej wartości 

54 000 000 zł w kwocie:              8.700.000,00 zł 
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2.24 Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2009 rok  

 wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie. 

 

Wyszczególnienie 
Plan na 2009 rok 

po zmianach 

Wykonanie  

za 2009 rok 

A. Dochody 1.899.978.981 1.913.289.686,13 

B. Wydatki 1.945.604.873 1.882.476.263,72 

C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) - 45.625.892 30.813.422,41 

D. Finansowanie (D1-D2) 45.625.892 45.625.892,59 

  D1. Przychody ogółem, z tego: 74.386.266 74.386.266,29 

• nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: 29.736.395 29.736.395,13 

− środki na pokrycie deficytu 29.736.395 0,00 

• inne źródła, w tym:  44.649.871 44.649.871,16 

− środki na pokrycie deficytu 15.889.497 0,00 

  D2. Rozchody ogółem, z tego: 28.760.374 28.760.373,70 

• spłaty kredytów i pożyczek, z tego: 20.060.374 20.060.373,70 

− na realizację  programów i projektów 
realizowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych – pożyczka na prefinansowanie 

zaciągnięta w BGK 

20.060.374 20.060.373,70 

• wykup obligacji samorządowych 8.700.000 8.700.000,00 

 

⇒ Zgodnie z rocznym sprawozdaniem Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych 
Województwa Wielkopolskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku 

zobowiązania za 2009 rok wynoszą 11.456.943,96 zł,  z tego: 

 

1. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych  

od wynagrodzeń (tzw. „trzynastej pensji”) - kwota 9.784.699,23 zł. Zobowiązania z tego 

tytułu wystąpiły w następujących działach: 

010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.334.320,62 zł 

050 – Rybołówstwo i rybactwo 1.864,76 zł 

150 – Przetwórstwo przemysłowe   58.569,52 zł 

600 – Transport i łączność 905.658,39 zł 

710 – Działalność usługowa 195.648,79 zł 

750 – Administracja publiczna           3.452.614,84 zł 

801 – Oświata i wychowanie 2.505.038,89 zł 

852 – Pomoc społeczna 188.495,90 zł 

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   874.436,73 zł 

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 227.552,84 zł 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      9.156,58 zł 

925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne  

obszary i obiekty chronionej przyrody 31.341,37 zł 

RAZEM 9.784.699,23 zł 



 452 

 

2.  pozostałe zobowiązania - kwota 1.672.244,73 zł w następujących działach: 

010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.879,75 zł 

600 – Transport i łączność 652.083,90 zł 

700 – Gospodarka mieszkaniowa 5.373,22 zł 

750 – Administracja publiczna 948.195,57 zł 

851 – Ochrona zdrowia 11.617,02 zł 

852 – Pomoc społeczna 24.763,23 zł 

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27.450,04 zł 

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      882,00 zł 

RAZEM            1.672.244,73 zł       

 

 

W wyżej wymienionych pozostałych zobowiązaniach w łącznej kwocie 1.672.244,73 zł 

wystąpiły: 

• zobowiązania niewymagalne, w kwocie 1.666.877,78 zł, które dotyczyły rozliczeń  
z tytułu ZUS i podatku dochodowego oraz faktur z terminem płatności w 2010 roku,  

z tego: 

− dział 010 – dotyczące głównie bieżącej obsługi WBGiTR, zapłaty za usługi powiatowych 
ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej potrzebnych do wykonywania przez 

Biuro usług, 

− dział 600 – dotyczące wykonania naprawy rewizyjnej autobusu szynowego SA 108-008, 
malowania autobusu szynowego SA 132-012, doposażenia autobusów szynowych  

w system lokalizacji położenia pojazdu na trasie,  

− dział 700 – dotyczące głównie opłat za administrowanie nieruchomości w Lesznie, dozór 
obiektu w Kościanie, 

− dział 750 – dotyczące przede wszystkim: opłat za czynsz, energię, paliwo, delegacje 
krajowe i zagraniczne, kosztów eksploatacji poszczególnych siedzib Urzędu 

Marszałkowskiego, usług telekomunikacyjnych i internetowych, a także kosztów 

przebudowy budynku biurowo – garażowego przy ul. Nowowiejskiego, kosztów 

dokumentacji projektowej nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego oraz zakupu 

oprogramowania antywirusowego,  

− dział 851 – dotyczące zapłaty za zabezpieczenie medyczne  podczas obchodów  
91 rocznicy wybuchu Powstania Wlkp. w dniu 27.12.2009r. przez Rejonową Stację 

Pogotowia Ratunkowego Poznań oraz przejętych zobowiązań do ksiąg rachunkowych 

Województwa Wielkopolskiego z bilansu likwidacyjnego Obwodu Lecznictwa 

Kolejowego w Poznaniu, 

− dział 852 – dotyczące przede wszystkim ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, podatku 
dochodowego, umów o dzieło oraz umów zlecenia, opłat za energię, media, telefony, 

wyżywienie,  

− dział 853 – dotyczące przede wszystkim zwrotu świadczeń dla podmiotów, które 
zatrudniają poborowych odbywających służbę zastępczą, 

− dział 921 – dotyczące zapłaty za kwiaty na koncert Marszałkowski z okazji 91 rocznicy 
wybuchu Powstania Wlkp., z przeznaczeniem dla orkiestry i solistów koncertu oraz 

zapłaty za floret biało-czerwony na obchody 91 rocznicy wybuchu Powstania Wlkp.  

w Pile, 

• zobowiązania wymagalne w kwocie 5.366,95 zł - dział 851 (w tym kwota 5.146,79 zł 
ujęta w sprawozdaniu Rb Z – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według 

tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia  

2009 roku) dotyczące przejętych zobowiązań do ksiąg rachunkowych Województwa 
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Wielkopolskiego z bilansu likwidacyjnego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu. 

Zobowiązania te wynikają z nieopłaconych faktur głównie za usługi medyczne  

i telefoniczne oraz naliczonych odsetek. 

 

⇒ Zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z – kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań 
według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia  

31 grudnia 2009 roku zadłużenie Województwa Wielkopolskiego z tytułu wyemitowanych 

papierów wartościowych - obligacji na koniec 2009r. zamknęło się na poziomie  

21.500.000 zł.  

Zobowiązania wymagalne wykazane w ww. sprawozdaniu w kwocie 27.245,79 zł dotyczyły 

zobowiązań Zielonych Szkół Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Wielkopolskiego z tytułu niezapłaconych faktur za wyżywienie – kwota 

22.099,00 zł oraz zobowiązań wymagalnych po zlikwidowanym OLK w Poznaniu – kwota 

5.146,79 zł. 

 

⇒ Zgodnie ze sprawozdaniem Rb N – kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia  

2009 roku należności wymagalne w 2009r. wyniosły 3.818.721,77 zł, w tym m.in.: 

− Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - kwota 2.991.365,69  zł, dotycząca opłat z tytułu 
wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, 

− Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – kwota 221.819,24 zł, 
dotycząca głównie czynszów za mieszkania i lokale użytkowe, 

− Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu - kwota 147.690,05 zł, 
dotycząca głównie należności za prace klasyfikacyjne i geodezyjne, 

− Urząd Marszałkowski w Poznaniu - kwota 284.752,70 zł, dotycząca głównie opłat  
za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie, najmu i dzierżawy, 

− Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 141.083,95 zł 
dotycząca głównie wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego. 

 

W celu wyegzekwowania ww. należności podejmowane są następujące działania: 

− FOGR – w ciągu 2009 roku wystawiono 2563 upomnień oraz 451 tytuły wykonawcze,  
− WZMiUW w Poznaniu – przekazywano sprawy do komornika, kwartalnie wysyłano 

wezwania do zapłaty, 

− WBGiTR w Poznaniu – w ciągu 2009 roku wysłano łącznie 338 wezwań do zapłaty, 
ponadto na bieżąco monitorowano i systematycznie kontrolowano wywiązywanie się 

dłużnika z zaległych płatności,  

− Urząd Marszałkowski w Poznaniu - kwartalnie wysyłano wezwania do zapłaty  
do wszystkich dłużników, ostatecznie kierowano sprawy na drogę postępowania 

sądowego i uzyskiwano nakazy zapłaty,  

− WZDW w Poznaniu – wysyłano upomnienia, przekazywano wierzytelności do radcy 
prawnego w celu oddania spraw do komornika, należności z tytułu wystawionych decyzji 

administracyjnych przekazywane były w formie tytułu wykonawczego do odpowiedniego 

Urzędu Skarbowego. 
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2.25 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, KTÓRE  
NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2008, ZREALIZOWANE   
W 2009 ROKU 

 
 
Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008r. 
ustalono wykaz wydatków na łączną kwotę 67.772.501 zł, które nie wygasły z upływem 2008 
roku:   
 
� Wydatki w kwocie 1.214.837 zł, w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60001 – 

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe przeznaczone zostały w wysokości  1.214.837 zł  
na pozostałe wydatki bieżące, z tego: 
− 154.837 zł – na ubezpieczenie 22 autobusów szynowych będących własnością 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 
− 160.000 zł – na dostosowanie istniejących automatów biletowych zainstalowanych               

w autobusach szynowych będących własnością Województwa Wielkopolskiego                  
do zintegrowanego systemu sprzedaży biletów stosowanych przez PKP Przewozy 
Regionalne, do 30 września 2009r. wykorzystano kwotę 153.720,00 zł, pozostała 
kwota w wysokości 6.280,00 zł została przekazana na dochody budżetu 
Województwa, 

− 900.000 zł – na opracowanie studium wykonalności modernizacji (rewitalizacji) 
regionalnej linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD - Piła Główna. Wydatki te nie 
zostały zrealizowane do 30 marca 2009r. Powyższa kwota została wprowadzona             
do budżetu Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXIII/458/09 z dnia  
30 marca 2009r. 

 
� Wydatki w kwocie 41.490.576 zł, w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60013 –  

Drogi publiczne wojewódzkie przeznaczone zostały w wysokości: 
• 704.680 zł (§ 6610) -  na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 443 w Jarocinie -               

ul. Św. Ducha, 
• 39.343.926 zł (§ 6050), z tego: 

− 2.516.879 zł - na drogę nr 263 m. Babiak – przebudowę wiaduktu nad linią PKP - 
do 28.09.2009r. wykorzystano kwotę 2.277.663,23 zł. Po ostatecznym rozliczeniu 
zadania zmniejszono jego wartość o 239.215,77 zł a niezrealizowane wydatki 
niewygasające zostały wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego 
Uchwałą Nr XXXIX/537/09  z dnia 28 września 2009r., 

− 5.531.943 zł – na drogę nr 432 Leszno - Września odc. Jerka-Wyrzeka, 
− 4.757.515 zł – na drogę nr 190 Krajenka - Gniezno odc. Białośliwie - Szamocin, 
− 12.539.868 zł – na drogę nr 242 Więcbork – Falmierowo odc. Łobżenica drogi 

krajowej nr 10 – do 28 września 2009r. wykorzystano kwotę 9.683.182,00 zł,  
a  niezrealizowane wydatki niewygasające w wysokości 2.856.686,00 zł zostały 
wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego Uchwałą  
Nr XXXIX/537/09  z dnia 28 września 2009r  z przeznaczeniem na  realizację ww. 
zadania, 

− 13.777.721 zł – na drogę nr 449 i 447 – obwodnica m. Grabów n/Prosną – budowa 
obwodnicy o dł. 1,54 km - do 28 września 2009r. wykorzystano kwotę 
4.334.457,33 zł, a niezrealizowane wydatki niewygasające w wysokości 
9.443.263,67 zł zostały wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego 
z przeznaczeniem na realizację ww. zadania,  
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− 220.000 zł – na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – budowę chodników 
m. Murowana Goślina, 

• 1.441.970 zł (§ 6054) - na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – udział 
własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego, z tego: budowa 
chodników  w m. Murowana Goślina. 

 
� Wydatki w kwocie 2.460.132 zł, w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 

75018 – Urzędy marszałkowskie przeznaczone zostały w wysokości: 
• 108.082 zł na pozostałe wydatki bieżące, z tego: 

− 40.000 zł – na zakup usług polegających na sporządzeniu eksperckich opinii 
prawnych i ekonomicznych dotyczących wyboru najbardziej optymalnych 
rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie projektu kluczowego 
„Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”, 

− 68.082 zł – na prace wdrożeniowe polegające na szkoleniach pracowników                 
w zakresie obsługi systemu finansowo- księgowo - budżetowego FKB do obsługi 
budżetu i Urzędu Marszałkowskiego – do 31 maja 2009r. wykorzystano kwotę 
68.076,00 zł, pozostała kwota w wysokości 6,00 zł została przekazana na dochody 
budżetu Województwa, 

• 1.804.050 zł (§ 6050), z tego: 
− 379.050 zł – na zakup wartości niematerialnych  i prawnych, tj. rezerwację 

częstotliwości 3600-3800 MHz, stanowiących część realizacji projektu 
kluczowego pn. „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”, 

− 225.000 zł – na opracowanie projektu i wykonanie rozbiórki budynków 
technicznych położonych w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego, 

− 1.200.000 zł – na „Budowę siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34”- do  
30 czerwca 2009r. wydatkowano środki w wysokości 980.371,67 zł, pozostała 
kwota w wysokości 219.628,33 zł została wprowadzona do budżetu Województwa 
Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXIX/537/09  z dnia 28 września 2009r.,  

• 548.000 zł (§ 6060) – na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 
komputerowego potrzebnego do wyposażenia stanowisk pracy nowozatrudnionych 
pracowników w Urzędzie Marszałkowskim oraz programów i pakietów biurowych 
celem wymiany części programów pochodzących z lat 1999-2002 na nowsze, 
spełniające wymogi wdrożonego w Urzędzie Marszałkowskim systemu 
elektronicznego obiegu dokumentów, a także wielofunkcyjnych drukarek służących 
do przetwarzania tekstu z nośników papierowych na zapis elektroniczny                           
– do 30 czerwca 2009r. wykorzystano kwotę 414.513,30 zł. Niewykorzystana kwota 
133.486,70 zł została wprowadzona do budżetu Województwa  
Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXVII/521/09 z dnia 20 lipca 2009r.  
z przeznaczeniem na: 
− pokrycie kosztów usługi rocznej subskrypcji oprogramowania  

i serwisowania dostarczonego w ramach zamówienia urządzenia sieciowego UTM 
–  kwota  12.200 zł, 

− dodatki do sprzętu komputerowego oraz część oprogramowania niezaliczanego  do 
środków trwałych – kwota 89.818 zł, 

− częściowe zabezpieczenie środków na utworzenie dodatkowego lokalu archiwum 
zakładowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego – kwota 31.469 zł. 
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� Wydatki w kwocie 192.660 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, rozdziale 75404  – Komendy wojewódzkie policji (§ 3000) 
przeznaczone zostały na zakupy materiałów dla Policji w zakresie zadań zaplanowanych             
w Preliminarzu działań Komendy Wojewódzkiej Policji w ramach Wielkopolskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa 
Wielkopolskiego. 

 
� Wydatki w kwocie 12.826.149 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – 

Szpitale ogólne przeznaczone zostały w wysokości: 
• 170.552 zł (§ 6210) na utrzymanie budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego                      

w Koninie - do 30.06.2009r. wykorzystano kwotę 149.915,24 zł, pozostała kwota  
w wysokości 20.636,76 zł została przekazana na dochody budżetu Województwa 
Wielkopolskiego 

• 6.872.597 zł (§ 6220), z tego dla: 
− Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu – na modernizację pomieszczeń 

III piętra budynku starego przy ul. Grabary 15 wraz z etapem II modernizacji 
Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Radioterapii Ginekologicznej - kwota  
200.000 zł, 

− Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie – na dostosowanie Oddziału 
Zakaźnego w zakresie węzłów sanitarnych i pracowni USG wraz z zakupem 
aparatu USG do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  
z dnia 10 listopada 2006r. - kwota 681.000 zł - do 31 marca 2009r. wykorzystano 
kwotę 678.995,13 zł, pozostała kwota w wysokości 2.004,87 zł została przekazana  
na dochody budżetu Województwa, 

− Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu na: 
� adaptację pomieszczeń przy ul. Poznańskiej w związku z przeniesieniem 

wszystkich (za wyjątkiem O. Psychiatrycznego i Chorób Zakaźnych)  
z ul. Toruńskiej do obiektu przy ul. Poznańskiej – kwota 200.000 zł - do  
30 kwietnia 2009r. wykorzystano kwotę 177.171,56 zł, pozostała kwota  
w wysokości 22.828,44 zł została przekazana na dochody budżetu 
Województwa, 

� wymianę ślusarki drzwiowej w budynku technicznym w ramach 
termomodernizacji obiektów szpitala II i III etap, zgodnie z audytem  
i projektem termomodernizacji – kwota 55.460 zł - do 30 kwietnia 2009r. 
wykorzystano kwotę 45.021,21 zł, pozostała kwota w wysokości 10.438,79 zł 
została przekazana na dochody budżetu Województwa, 

� program dostosowawczy ul. Toruńska – kwota 500.000 zł - do 30 września 
2009r. wykorzystano kwotę 476.571,11 zł, pozostała kwota w wysokości 
23.428,89 zł została przekazana na dochody budżetu Województwa, 

− Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu - na zakup 
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania –  kwota 359.753 zł -  
do 30 czerwca 2009r. wykorzystano kwotę 359.437,62 zł, pozostała kwota 
w wysokości 315,38 zł została przekazana na dochody budżetu Województwa, 

− Wielkopolskiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na: 
� prace ogólnobudowlane Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) – kwota 

242.782 zł, 
� dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z 10 listopada 2006r. m.in. urządzenie izolatek, przystosowanie 
łazienek dla osób niepełnosprawnych, zmianę szklanych ścianek na szkło 
hartowane na oddziale dziecięcym - kwota 951.000 zł, 
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� dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z 10 listopada 2008r., zakupy sprzętu i wyposażenia – kwota 
1.105.000 zł, 

− Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - na rozbudowę Bloku Operacyjnego – 
kwota 2.427.602 zł, 

− Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu z przeznaczeniem na 
budowę/rozbudowę – kwota 150.000 zł. Z uwagi na trudności w ustaleniu 
usytuowania obiektu szpitala na terenie Szpitala Nowe Miasto przy  
ul. Szwajcarskiej oraz związany z tym wydłużony proces lokalizacyjny  
w Urzędzie Miasta Poznania, nie było możliwe w 2009r. określenie terminów 
zarówno opracowania dokumentacji, jak i samej realizacji zadania. Wobec 
powyższego skrócono termin realizacji ww. zadania z 31 grudnia do 28 września 
2009r., a niezrealizowane wydatki niewygasające w wysokości 150.000 zł zostały 
wprowadzone do dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego Uchwałą 
Nr XXXIX/537/09 z 28 września 2009r., 

• 5.783.000 zł (§ 6229) dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie -  
na wkład własny do zadania pn. ”Poprawa jakości usług medycznych  
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie”, będącym kluczowym projektem 
w ramach WRPO, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia w województwie - do 28 września 2009r. wykorzystano 
kwotę 132.013,50 zł a niezrealizowane wydatki niewygasające w wysokości 
5.650.986,50 zł zostały wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego 
Uchwałą Nr XXXIX/537/09  z  28 września  2009r.   z przeznaczeniem na dalszą 
realizację zadania. 

 
� Wydatki w kwocie 5.402.172 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85120 – 

Lecznictwo psychiatryczne (§ 6220) przeznaczone zostały dla: 
• Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie z przeznaczeniem na: 

− budowę Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Terapii 
Uzależnień i Współuzależnienia, Rehabilitacji i Neurologicznej – część II – kwota 
387.314 zł, 

− adaptację budynku szpitalnego na potrzeby izby przyjęć – kwota 500.000 zł, 
− adaptację budynku mieszkalnego na potrzeby oddziału leczenia uzależnień – 

kwota 1.300.000 zł, 
• Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”  

w Gnieźnie na: 
� modernizację dachów budynków (31,35) oraz modernizację budynków (21,12) 

– kwota 1.264.270 zł - do 30 czerwca 2009r. wykorzystano kwotę  
948.676,73 zł, pozostała kwota w wysokości 315.593,27 zł została 
wprowadzona do budżetu województwa Uchwałą Nr XXXIX/537/09  
z dnia 28 września 2009r.,  

� modernizację dachów budynków (2,8,13,9) – kwota 1.950.588 zł do  
30 czerwca 2009r. wykorzystano kwotę 1.400.450,38 zł, pozostała kwota  
w wysokości 550.137,62 zł została wprowadzona do budżetu województwa 
Uchwałą Nr XXXIX/537/09 z dnia 28 września 2009r. 

 
� Wydatki w kwocie 280.000 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85141 – 

Ratownictwo medyczne (§ 6220) przeznaczone zostały dla Rejonowej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Poznaniu – na modernizację Podstacji w Luboniu przy  
ul. Pułaskiego. 
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� Wydatki w kwocie 1.400.000 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (§ 6220) przeznaczone zostały dla Zakładu Leczenia 
Uzależnień w Charcicach na adaptację I piętra pałacu na Oddział Leczenia Uzależnień. 

 
� Wydatki w kwocie 250.700 zł, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały w wysokości: 
• 222.000 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – do 30 kwietnia 2009r. 

wykorzystano kwotę 187.740,47 zł, pozostała kwota w wysokości 34.259,53 została 
przekazana na dochody budżetu Województwa, 

• 28.700 zł (pozostałe wydatki bieżące) - do 30 kwietnia 2009r. wykorzystano kwotę 
16.358,19 zł, pozostała kwota w wysokości 12.341,81 zł została przekazana                   
na dochody budżetu Województwa, 

na realizację zadań związanych z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających 
informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz kontrolą i windykacją opłat 
za korzystanie ze środowiska w 2009r. 
 

� Wydatki w kwocie 262.192 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, rozdziale 92106 – Teatry (§ 6220) przeznaczone zostały dla Teatru 
Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu na zadanie pn. „Modernizacja urządzeń 
scenicznych, zaplecza technicznego oraz renowacja wnętrz gmachu głównego Teatru”. 

 
� Wydatki w kwocie 106.634 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego, rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki (§ 6220) przeznaczone zostały           
dla Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie na zadanie pn. „Budynek – siedziba Centrum – 
prace adaptacyjne obiektu i pomieszczeń”. 

 
� Wydatki w kwocie 50.000 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki (§ 6220) przeznaczone były dla Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – na zadanie pn. „Prace 
budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. Prusa 3”, z terminem wykorzystania do  
30 września 2009r. Termin realizacji ww. zadania skrócono do 28 września 2009r.,  
a niezrealizowane wydatki niewygasające w wysokości 50.000 zł zostały wprowadzone 
do budżetu Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXIX/537/09 z 28 września 
2009r. 

 
� Wydatki w kwocie 171.449 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego, rozdziale 92118 – Muzea przeznaczone zostały w wysokości: 
• 122.669 zł (§ 6220) dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na zadanie 

pn. „Prace modernizacyjno-adaptacyjne w obiekcie – siedzibie głównej Muzeum              
tj. modernizacja instalacji c.o., modernizacja stałej wystawy historycznej”. 

• 48.780 zł (§ 6229) dla Muzeum: Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy na 
zadanie pn. ”Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia parkowego w Dobrzycy”. 

 
� Wydatki w kwocie 1.665.000 zł, w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 

92601 – Obiekty sportowe (§ 6300) przeznaczone zostały na pomoc finansową na 
dofinansowanie zadania Moje Boisko – Orlik 2012 dla: Gminy Pleszew  
(333.000,00 zł), Gminy Żelazków (333.000,00 zł), Gminy Wieleń (333.000,00 zł), Gminy 
Władysławów (333.000,00 zł) oraz Miasta i Gminy w Szamotułach (333.000,00 zł). 
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