
UCHWAŁA Nr 1005/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 sierpnia 2011 r. 
 

 
 

w sprawie:  zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego  
 na 2011 rok 

 
 

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 Uchwały 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 050 – Rybołówstwo i rybactwo 

rozdziale 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 

zmniejsza się   

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 576.926 zł o kwotę 72.752 zł do kwoty 504.174 zł 
 

zwiększa się     

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 
z kwoty 107.919 zł o kwotę 72.752 zł do kwoty 180.671 zł 
 

 
§ 2 

 
Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do 

Uchwały  Nr 1005/2011 
Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 sierpnia 2011 r. 
 

 
 
 
w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego  

  na 2011 rok 
 
 
 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale 

05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013 wynika z przeznaczenia zaoszczędzonych środków w grupie 

paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane na: 

-  planowaną organizację konferencji dla Lokalnych Grup Rybackich w grudniu br, 

- wydatki związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa strony internetowej, 

- organizację spotkania Grupy Roboczej Województw ds. osi 4 RYBY 2007-2013, 

- podnoszenie kwalifikacji i podróże służbowe pracowników. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 

 


