
UCHWAŁA Nr 914/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 19  lipca 2011 r. 
 

 
w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budŜetu 

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 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 w planie wydatków budŜetu Województwa Wielkopolskiego  

na rok 2011, w taki sposób, Ŝe: 

 

w dziale 600 – Transport i łączność 

rozdziale 60001 – Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe 

zmniejsza się  

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   

z kwoty 2.938.236 zł o kwotę 80.000 zł do kwoty 2.858.236 zł 

zwiększa się  

§ 4300 – Zakup usług pozostałych  

z kwoty 204.927 zł o kwotę 80.000 zł do kwoty 284.927 zł 

 

§ 2 

 
Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do 

Uchwały  Nr 914/2011 
Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 

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

Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok  
 

 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, 

rozdziale 60001 – Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe, wynika z konieczności 

zabezpieczenia środków na: 

- zawarcie umowy z komisarzem w celu dokonania odbioru po wykonaniu naprawy głównej 

wraz z modernizacją Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych EN57– 1412, EN57 – 1413, EN57 

– 1031 – kwota 40.000 zł, 

- dofinansowanie pociągu specjalnego Blues Express relacji Poznań – Zakrzewo Złotowskie 

prowadzonego lokomotywą parową, jako atrakcję turystyczną Wielkopolski – kwota 40.000 zł. 

            Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Transportu. 

 

 

 

 

 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 


