
UCHWAŁA Nr 1006/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 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 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się  

  § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne 

  z kwoty 757.667 zł o kwotę 15.000 zł do kwoty 742.667 zł 

zwiększa się 

  § 4300 – Zakup usług pozostałych 

  z kwoty 5.873.478 zł o kwotę 11.000 zł do kwoty 5.884.478 zł 

  § 4410 – Podróże służbowe krajowe 

  z kwoty 656.331 zł o kwotę 4.000 zł do kwoty 660.331 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  1006/2011 
Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 sierpnia 2011 r. 
 
 
w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu 

Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok  
 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 750 – Administracja 

publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie wynika z konieczności: 

- zabezpieczenia środków na delegacje krajowe pracowników Gabinetu Marszałka w związku 

z organizacją uroczystości poza Województwem Wielkopolskim, 

- zwiększenia środków na wydatki bieżące Biura Informacyjnego Województwa 

Wielkopolskiego w związku z uregulowaniem nieprzewidzianej wcześniej należności  

za dodatkowe koszty utrzymania budynku, w którym znajduje się siedziba ww. Biura  

w Brukseli. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek z-cy Dyrektora Gabinetu Marszałka i Dyrektora 

Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


