
 
UCHWAŁA NR 1263/14 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 23 lipca 2014 r. 

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok. 

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 uchwały XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok Zarząd Województwa Za-

chodniopomorskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie do-

chodów o kwotę 1.700.560 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji 

wraz z odsetkami. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie wy-

datków o kwotę 1.700.560 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji wraz 

z odsetkami. 

2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2014 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 

322.762 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 51.662 zł. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych 

w załączniku Nr 3 i 4. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 

 

Olgierd Geblewicz  
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 sierpnia 2014 r.

Poz. 3277



Budżet na rok 2014

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1263/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 
z dnia 23 lipca 2014 roku

Dział Rozdział Nazwa ZmniejszenieZwiększenie

Przetwórstwo przemysłowe  0150 10 000

Rozwój przedsiębiorczości  015011 10 000

Odsetki 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

0900  04 000

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości

2918  04 500

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości

2919  01 500

Transport i łączność  0600 290 000

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  060001 230 000

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących

2710  0230 000

Drogi publiczne wojewódzkie  060013 60 000

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300  060 000

Różne rozliczenia  0758 560

Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013  075861 560

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

6669  0560

Ochrona zdrowia  0851 1 400 000

Szpitale ogólne  085111 1 400 000

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300  01 400 000

 0RAZEM DOCHODY 1 700 560
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Budżet na rok 2014

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1263/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 
z dnia 23 lipca 2014 roku

Dział Rozdział Nazwa ZmniejszenieZwiększenie

Rolnictwo i łowiectwo  0010 420

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  001041 420

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

2918  0315

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

2919  0105

Przetwórstwo przemysłowe  0150 60 000

Rozwój przedsiębiorczości  015011 60 000

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

2918  04 500

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

2919  01 500

Odsetki 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

4560  04 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich

6209  050 000

Transport i łączność  0600 290 000

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  060001 230 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych

2580  0230 000

Drogi publiczne wojewódzkie  060013 60 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6050  060 000

Administracja publiczna 6 000750 6 000

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  075075 6 000

Zakup usług pozostałych4300  06 000

Pozostała działalność 6 00075095  0
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Dział Rozdział Nazwa ZmniejszenieZwiększenie

Zakup usług pozostałych4300 6 000 0

Różne rozliczenia 51 662758  0

Rezerwy ogólne i celowe 51 66275818  0

Rezerwy4810 420 0

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne6800 51 242 0

Oświata i wychowanie 18 000801 18 000

Licea ogólnokształcące  080120 18 000

Zakup materiałów i wyposażenia4210  018 000

Pozostała działalność 18 00080195  0

Zakup usług remontowych4270 18 000 0

Ochrona zdrowia  0851 1 400 000

Szpitale ogólne  085111 1 400 000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych

6220  01 400 000

Edukacyjna opieka wychowawcza 16 000854 16 000

Internaty i bursy szkolne  085410 16 000

Zakup materiałów i wyposażenia4210  016 000

Pozostała działalność 16 00085495  0

Zakup usług remontowych4270 16 000 0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 100900 15 100

Gospodarka odpadami 15 10090002  0

Zakup usług pozostałych4300 15 100 0

Pozostała działalność  090095 15 100

Zakup usług pozostałych4300  05 100

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390  010 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 216 000921 217 802

Pozostałe zadania w zakresie kultury 136 00092105  0

Zakup usług pozostałych4300 136 000 0

Teatry  092106 100 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury2480  0100 000

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 80 00092109 80 000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych

6220 80 000 0

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300  080 000

Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków  092119 36 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury2480  036 000

Pozostała działalność  092195 1 802

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich

6209  01 242

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, dot.wydatków majątkowych

6669  0560
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Dział Rozdział Nazwa ZmniejszenieZwiększenie

322 762RAZEM WYDATKI 2 023 322
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Budżet na rok 2014

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WZ W PODZIALE NA REALIZATORÓW

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1263/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 
z dnia 23 lipca 2014 roku

DOCHODY

Dział Rozdział Nazwa ZmniejszenieZwiększenie§

Wydział Infrastruktury i Transportu (organ)  0290 000

Transport i łączność  0600 290 000

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  060001 230 000

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących

2710  0230 000

Drogi publiczne wojewódzkie  060013 60 000

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300  060 000

Wydział Zdrowia (organ)  01 400 000

Ochrona zdrowia  0851 1 400 000

Szpitale ogólne  085111 1 400 000

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300  01 400 000

Wydział Wdrażania RPO (organ)  010 000

Przetwórstwo przemysłowe  0150 10 000

Rozwój przedsiębiorczości  015011 10 000

Odsetki 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

0900  04 000

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości

2918  04 500

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości

2919  01 500

Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)  0560

Różne rozliczenia  0758 560

Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013  075861 560

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

6669  0560

Razem DOCHODY:           01 700 560
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Budżet na rok 2014

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WZ W PODZIALE NA REALIZATORÓW

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1263/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 
z dnia 23 lipca 2014 roku

WYDATKI

Dział Rozdział Nazwa ZmniejszenieZwiększenie§

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie  060 000

Transport i łączność  0600 60 000

Drogi publiczne wojewódzkie  060013 60 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6050  060 000

I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze  034 000

Oświata i wychowanie  0801 18 000

Licea ogólnokształcące  080120 18 000

Zakup materiałów i wyposażenia4210  018 000

Edukacyjna opieka wychowawcza  0854 16 000

Internaty i bursy szkolne  085410 16 000

Zakup materiałów i wyposażenia4210  016 000

Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (organ)  0420

Rolnictwo i łowiectwo  0010 420

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  001041 420

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

2918  0315

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

2919  0105

Wydział Wdrażania RPO (organ)  010 000

Przetwórstwo przemysłowe  0150 10 000

Rozwój przedsiębiorczości  015011 10 000

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

2918  04 500

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

2919  01 500

Odsetki 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

4560  04 000
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Dział Rozdział Nazwa ZmniejszenieZwiększenie§

Wydział Zarządzania Strategicznego (organ)  051 802

Przetwórstwo przemysłowe  0150 50 000

Rozwój przedsiębiorczości  015011 50 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich

6209  050 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  0921 1 802

Pozostała działalność  092195 1 802

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich

6209  01 242

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, dot.wydatków majątkowych

6669  0560

Wydział Edukacji i Sportu 34 000 0

Oświata i wychowanie 18 000801  0

Pozostała działalność 18 00080195  0

Zakup usług remontowych4270 18 000 0

Edukacyjna opieka wychowawcza 16 000854  0

Pozostała działalność 16 00085495  0

Zakup usług remontowych4270 16 000 0

Wydział Zdrowia  01 400 000

Ochrona zdrowia  0851 1 400 000

Szpitale ogólne  085111 1 400 000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych

6220  01 400 000

Wydział Finansów i Budżetu 420 0

Różne rozliczenia 420758  0

Rezerwy ogólne i celowe 42075818  0

Rezerwy4810 420 0

Gabinet Marszałka 6 000 0

Administracja publiczna 6 000750  0

Pozostała działalność 6 00075095  0

Zakup usług pozostałych4300 6 000 0

Wydział Infrastruktury i Transportu  0230 000

Transport i łączność  0600 230 000

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  060001 230 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych

2580  0230 000

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego 216 000216 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 216 000921 216 000

Pozostałe zadania w zakresie kultury 136 00092105  0

Zakup usług pozostałych4300 136 000 0

Teatry  092106 100 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury2480  0100 000
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Dział Rozdział Nazwa ZmniejszenieZwiększenie§

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 80 00092109 80 000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych

6220 80 000 0

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300  080 000

Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków  092119 36 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury2480  036 000

Wydział Ochrony Środowiska 15 10015 100

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 100900 15 100

Gospodarka odpadami 15 10090002  0

Zakup usług pozostałych4300 15 100 0

Pozostała działalność  090095 15 100

Zakup usług pozostałych4300  05 100

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii4390  010 000

Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji  06 000

Administracja publiczna  0750 6 000

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  075075 6 000

Zakup usług pozostałych4300  06 000

Wydział Zarządzania Strategicznego 51 242 0

Różne rozliczenia 51 242758  0

Rezerwy ogólne i celowe 51 24275818  0

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne6800 51 242 0

Razem WYDATKI:          322 7622 023 322
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