
UCHWAŁA Nr 953/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 lipca 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.) 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 

zmniejsza się   

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 55.013.896 zł o kwotę 110.000 zł do kwoty 54.903.896 zł, 
grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
z kwoty 474.782 zł o kwotę 6.466 zł do kwoty 468.316 zł, 
 

zwiększa się     

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 19.413.275 zł o kwotę 16.466 zł do kwoty 19.429.741 zł, 
grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 
z kwoty 5.572.243 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 5.672.243 zł, 
 

z tego: 
 
A. w ramach Wydatków jednostki budżetowej 
 

zmniejsza się   

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 40.885.264 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 40.875.264 zł, 

zwiększa się     

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 19.413.275 zł o kwotę 16.466 zł do kwoty 19.429.741 zł, 
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B. zmniejsza się grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
  z kwoty 414.782 zł o kwotę 6.466 zł do kwoty 408.316 zł, 

 
 
C. w ramach WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna 
 
zwiększa się: 

 
Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, 
z kwoty 17.556.396 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 17.706.396 zł 
 
z tego: 
 

zmniejsza się   

• Projekt: Koszty związane z oceną projektów w 2011 r. 
z kwoty 450.000 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 350.000 zł, 
z tego: 
zmniejsza się   

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 400.000 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 300.000 zł, 
 

• Projekt: Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników 
zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2011 r. 
z kwoty 400.000 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 300.000 zł 
z tego: 
zmniejsza się   

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 
z kwoty 400.000 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 300.000 zł, 
 

• Projekt: Ocena i ewaluacja WRPO w 2011 r. 
z kwoty 300.000 zł o kwotę 120.000 zł do kwoty 180.000 zł 
z tego: 
zmniejsza się   

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 
z kwoty 300.000 zł o kwotę 120.000 zł do kwoty 180.000 zł, 
 
 

• Projekt: Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych  
w WRPO w 2010 r. 
z kwoty 104.760 zł o kwotę 39.266 zł do kwoty 65.494 zł 
z tego: 
zmniejsza się   

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 
z kwoty 104.760 zł o kwotę 39.266 zł do kwoty 65.494 zł, 
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zwiększa się: 
 

• Projekt: Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych  
w WRPO w 2011 r. 
z kwoty 2.195.240 zł o kwotę  509.266 zł do kwoty 2.704.506 zł 
z tego: 
zwiększa się     

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 
z kwoty 2.195.240 zł o kwotę 509.266 zł do kwoty 2.704.506 zł 

 
zmniejsza się:  
 

Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, 
z kwoty 1.830.000 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 1.680.000 zł, 
z tego: 
 
zmniejsza się: 
 
• Projekt: Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011 r. 

z kwoty 1.830.000 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 1.680.000 zł 
z tego: 
zmniejsza się   

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 
z kwoty 1.181.000 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 1.031.000 zł 

 
 

rozdziale 75095 – Pozostała działalność  

zmniejsza się  

   grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 
z kwoty 2.204.982 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 2.203.982 zł 
z tego: 
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 1.107.107 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 1.106.107 zł, 

 
zwiększa się     

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
z kwoty 2.000 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 3.000 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 953/2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 28 lipca 2011 r. 

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, w: 

⇒ rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie wynika z konieczności:  

• przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy projektami jednorocznymi 

realizowanymi w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 

Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 

 i Działania 7.2 Informacja i promocja WRPO w celu zwiększenia środków  

na pokrycie kosztów funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych 

w realizację WRPO w związku z wynajmem dodatkowej powierzchni w budynku przy 

ul. Szyperskiej 14, 

• zabezpieczenia środków na wyjazdy służbowe związane z ogłoszeniem Wielkopolskiego 

Konkursu – „Cała prawda o elektrowni atomowej w Wielkopolsce”, organizowanego  

w ramach działania na rzecz rozwoju energetyki jądrowej w Wielkopolsce, w ramach 

którego zaplanowano udział w konferencjach, forach gospodarczych oraz spotkaniach 

roboczych odbywających się poza Poznaniem, 

• zwiększenia środków na delegacje krajowe pracowników Oddziału Kontroli 

Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku 

 z dużą liczbą wyjazdów związanych z przeprowadzanymi kontrolami w miejscach 

realizacji projektów. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki 

Regionalnej, Dyrektora Departamentu Gospodarki, Dyrektora Departamentu Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

⇒ rozdziale 75095 – Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków  

na zakup odzieży roboczej dla uprawnionych pracowników Ośrodka Integracji Europejskiej 

w Rokosowie. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki. 

 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 

 


