
UCHWAŁA Nr1004/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
 

 
w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu 

Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok  

 
Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.),  

w związku z Uchwałą Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego  

2011 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

z 2011 r. Nr 76, poz. 1314 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  

co następuje: 

 
§ 1 

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego  

na rok 2011, w taki sposób, że: 

 

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

zmniejsza się  

§ 4300 – Zakup usług pozostałych  

z kwoty 226.857 zł o kwotę 4.114 zł do kwoty 222.743 zł 

§ 4308 – Zakup usług pozostałych 

z kwoty 836.558 zł o kwotę 13.414 zł do kwoty 823.144 zł 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych 

z kwoty 278.849 zł o kwotę 4.472 zł do kwoty 274.377 zł 

zwiększa się  

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  

z kwoty 59.551 zł o kwotę 4.114 zł do kwoty 63.665 zł 

§ 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia 

z kwoty 190.634 zł o kwotę 13.414 zł do kwoty 204.048 zł 

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia 

z kwoty 64.208 zł o kwotę 4.472 zł do kwoty 68.680 zł 
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w tym: 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Pomoc Techniczna, 

Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

zmniejsza się: 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych  

z kwoty 135.502 zł o kwotę 4.114 zł do kwoty 131.388 zł 

§ 4308 – Zakup usług pozostałych 

z kwoty 460.327 zł o kwotę 13.414 zł do kwoty 446.913 zł 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych 

z kwoty 153.441 zł o kwotę 4.472 zł do kwoty 148.969 zł 

zwiększa się  

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  

z kwoty 4.899 zł o kwotę 4.114 zł do kwoty 9.013 zł 

§ 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia 

z kwoty 15.975 zł o kwotę 13.414 zł do kwoty 29.389 zł 

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia 

z kwoty 5.326 zł o kwotę 4.472 zł do kwoty 9.798 zł 

 

w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie 

zmniejsza się  

§ 4308 – Zakup usług pozostałych 

z kwoty 1.626.175 zł o kwotę 38.000 zł do kwoty 1.588.175 zł 

zwiększa się  

§ 4708 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

z kwoty 192.500 zł o kwotę 38.000 zł do kwoty 230.500 zł 
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z tego:  

WRPO – Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe 

procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Szkolenia, kursy językowe i studia 

podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2011 r. 

zmniejsza się  

§ 4308 – Zakup usług pozostałych   

z kwoty 90.000 zł o kwotę 38.000 zł do kwoty 52.000 zł 

zwiększa się  

§ 4708 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

z kwoty 167.000 zł o kwotę 38.000 zł do kwoty 205.000 zł 

 

rozdziale 75060 – Pomoc zagraniczna 

zmniejsza się  

§ 4300 – Zakup usług pozostałych  

z kwoty 201.000 zł o kwotę 3.344 zł do kwoty 197.656 zł 

zwiększa się  

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia  

z kwoty 40.500 zł o kwotę 3.344 zł do kwoty 43.844 zł 

 

§ 2 

 
Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
z up. Marszałka Województwa 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 
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Uzasadnienie do 
Uchwały  Nr 1004/2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

 
 
w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu 

Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok  
 

 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 010 – Rolnictwo  

i łowiectwo, w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, 

realizowanym w ramach PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,  

Schematu III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich związane jest  

z koniecznością zwiększenia środków na zakup nagród dla uczestników Konkursów „Przyjazna 

Wieś” i „II Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa” oraz zakup dodatkowych 

materiałów promocyjnych. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 750 – Administracja 

publiczna,  w: 

� rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie, Priorytet VII, Projekcie: Szkolenia, kursy 

językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie  

i wdrażanie WRPO w 2011 r., realizowanym w ramach WRPO 2007-2013, związane  

jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na szkolenia dla pracowników 

zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO, które pozwolą na realizację bieżących 

płatności.  

� rozdziale 75060 – Pomoc zagraniczna, związane jest z koniecznością zwiększenia środków 

na pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami, w ramach projektu „Zarządzanie 

projektem. Know-how dla Regionu Mtskheta-Mtianeti” realizowanego przez Biuro 

Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej  

i Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej. 

 

Leszek Wojtasiak 
 Wicemarszałek 

 


