
UCHWAŁA  Nr  913/2011 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 19 lipca 2011 r. 
 
w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budŜetu Województwa    

Wielkopolskiego na rok 2011 
 

Na podstawie art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie budŜetu 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 planu dochodów budŜetu Województwa Wielkopolskiego  

na rok 2011 w następujący sposób: 

 

zwiększa się  

dział 600 – Transport i łączność 

z kwoty 84.856.713 zł o kwotę 277.530 zł do kwoty 85.134.243 zł 

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 

o kwotę 277.530 zł do kwoty 277.530 zł 

§ 0908 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości  

o kwotę 43.962 zł do kwoty 43.962 zł 

§ 6668 - 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 nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości, 

dotyczące dochodów majątkowych 

o kwotę 233.568 zł do kwoty 233.568 zł 
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§ 2 

 

Dokonuje się zmiany planu wydatków budŜetu Województwa Wielkopolskiego na rok 

2011 na zadania wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób: 

 

zwiększa się  

dział 600 – Transport i łączność 

z kwoty 799.872.320 zł o kwotę 277.530 zł do kwoty 800.149.850 zł 

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 

o kwotę 277.530 zł do kwoty 277.530 zł 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieŜące 
o kwotę 43.962 zł do kwoty 43.962 zł, 

§ 6668 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości, 
dotyczące wydatków majątkowych 
o kwotę 233.568 zł do kwoty 233.568 zł. 
 

z tego:  

WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 

Działanie 2.5: Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieŜące 
o kwotę 43.962 zł do kwoty 43.962 zł, 

§ 6668 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości, 
dotyczące wydatków majątkowych 
o kwotę 233.568 zł do kwoty 233.568 zł. 
 
 

 
§ 3 

 
Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 913/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 lipca 2011 r. 
 

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budŜetu Województwa                      
Wielkopolskiego na rok 2011 

 
 

Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu Województwa 

Wielkopolskiego wynika z konieczności zwrotu środków pochodzących z dotacji rozwojowej  

wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjenta projektu nr RPWP.02.05.02-30-007/09 – 

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Pile, realizowanego w ramach WRPO, Priorytetu 

II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego. 

PowyŜsze środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

WyŜej wymienione zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora  Departamentu 

Polityki Regionalnej. 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 


