
UCHWAŁA Nr 1064/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 7 września 2011 r. 
 

 
 

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

 
 

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 259 ust.1, 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. 2 pkt 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

zmniejsza się   

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 5.507.614 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 5.487.614 zł 

zwiększa się     

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 
z kwoty 2.176.100 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 2.196.100 zł 
 

w tym:     

zmniejsza się     

Schemat I – Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia 

realizacji Programu 

z kwoty 6.259.563 zł o kwotę 170.501 zł do kwoty 6.089.062 zł 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 5.482.614 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 5.462.614 zł 
grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 744.969 zł o kwotę 150.501 zł do kwoty 594.468 zł 
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Schemat II – Działania informacyjne i promocyjne 

z kwoty 510.061 zł o kwotę 74.700 zł do kwoty 435.361 zł 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 510.061 zł o kwotę 74.700 zł do kwoty 435.361 zł 

 

zwiększa się     

Schemat III – Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

z kwoty 964.520 zł o kwotę 245.201 zł do kwoty 1.209.721 zł 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące  
z kwoty 921.070 zł o kwotę 245.201 zł do kwoty 1.166.271 zł 

 

w dziale 600 – Transport i łączność 

rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się   

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 6.443.163 zł o kwotę 8.824 zł do kwoty 6.434.339 zł 

zwiększa się     

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 11.764 zł o kwotę 8.824 zł do kwoty 20.588 zł 
 

w dziale 710 – Działalność usługowa 

rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

zmniejsza się   

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
z kwoty 171.000 zł o kwotę 4.050 zł do kwoty 166.950 zł 
 

zwiększa się     

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 
z kwoty 8.918.993 zł o kwotę 4.050 zł do kwoty 8.923.043 zł 
z tego: 
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 5.380.513 zł o kwotę 4.050 zł do kwoty 5.384.563 zł 
 

w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

zmniejsza się   

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 
z kwoty 5.964.449 zł o kwotę 9.000 zł do kwoty 5.955.449 zł, 
z tego: 
zmniejsza się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 5.784.607 zł o kwotę 75.000 zł do kwoty 5.709.607 zł 
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zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 179.842 zł o kwotę 66.000 zł do kwoty 245.842 zł 

zwiększa się     

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
z kwoty 402.500 zł o kwotę 9.000 zł do kwoty 411.500 zł, 
 

w dziale 801 - Oświata i wychowanie 

rozdziale 80195 – Pozostała działalność 

w ramach Wydatków jednostek budżetowych 

zmniejsza się   

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 696.098 zł o kwotę 3.500 zł do kwoty  692.598 zł 

zwiększa się     

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 136.395 zł o kwotę 3.500 zł do kwoty 139.895 zł 
 
 
 
 

zmniejsza się: 

dział 758 - Różne rozliczenia 

z kwoty 25.511.960 zł o kwotę 563.630 zł do kwoty 24.948.330 zł  

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 

z kwoty 25.332.266 zł o kwotę 563.630 zł do kwoty 24.768.636 zł  

z tego: 

§ 4810 - Rezerwy 
z kwoty 25.332.266 zł o kwotę 563.630 zł do kwoty 24.768.636 zł, z tego: 
rezerwa celowa 
z kwoty 16.757.266 zł o kwotę 563.630 zł do kwoty 16.193.636 zł 

 

zwiększa się: 

dział 801 – Oświata i wychowanie 

z kwoty 54.481.466 zł o kwotę 148.838 zł do kwoty 54.630.304 zł  

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 

z kwoty 562.750 zł o kwotę 148.838 zł do kwoty 711.588 zł  

� grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 
z kwoty 539.490 zł o kwotę 141.575 zł do kwoty 681.065 zł 
z tego: 
grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 492.749 zł o kwotę 130.455 zł do kwoty 623.204 zł, 
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 46.741 zł o kwotę 11.120 zł do kwoty 57.861 zł,  
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� grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
z kwoty 23.260 zł o kwotę 7.263 zł do kwoty 30.523 zł,  
 

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

z kwoty 11.963.481 zł o kwotę 414.792 zł do kwoty 12.378.273 zł  

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

z kwoty 8.740.549 zł o kwotę 414.792 zł do kwoty 9.155.341 zł  

z tego: 

� grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 
z kwoty 2.355.561 zł o kwotę 396.708 zł do kwoty 2.752.269 zł 
z tego: 
zwiększa się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 1.735.434 zł o kwotę 326.528 zł do kwoty 2.061.962 zł, 
zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 620.127 zł o kwotę 70.180 zł do kwoty 690.307 zł,  
 

� grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
z kwoty 81.000 zł o kwotę 18.084 zł do kwoty 99.084 zł,  
 

 
 

§ 2 
 
Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 
z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 
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Uzasadnienie do 
Uchwały  Nr 1064/2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 7 września 2011 r. 

 
 
w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego  

  na 2011 rok 
 
 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 010 – Rolnictwo  

i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, pomiędzy 

projektami jednorocznymi – Schematami I, II i  III, realizowanymi w ramach PROW 2007-2013, 

Pomocy Technicznej, wynika z konieczności zwiększenia środków na realizację zadań w ramach 

Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011, zgodnie  

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci 

obszarów wiejskich. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu  Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale  

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe związane jest z zabezpieczeniem środków  

na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie prac administracyjnych, organizacyjnych  

i finansowych oraz na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku  

z ww. umową.  

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Transportu. 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale  

71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związane jest z przeznaczeniem 

oszczędności uzyskanych przy zakupie modułu pomiarowego do robót geodezyjnych GPS RTK 

Trimble z osprzętem i oprogramowaniem na nieplanowaną naprawę silnika w samochodzie 

Pracowni Terenowej w Chodzieży, który niezbędny jest do realizacji prac geodezyjno -

kartograficznych. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Geodety Województwa.  

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

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego związane jest z koniecznością 

zabezpieczenia środków na: 

- nagrody dla laureatów konkursu „Gra warta świeczki”, którego celem jest wyłonienie 

projektów świec, wyróżniających się pod względem designu, które w przyszłości zostaną 

wdrożone do produkcji  i będą stanowiły artykuł promujący Wielkopolskę – kwota  

9.000 zł,  
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- umowy, które zostaną zawarte z laureatami wyłonionymi w ramach konkursu dotyczącego 

prac artystycznych, w formie cyklu grafik, które będą prezentowały walory krajobrazowe, 

kulturowe oraz architektoniczne Województwa Wielkopolskiego – kwota 66.000 zł. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki. 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 

80195 – Pozostała działalność związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków  

na wypłaty umów o dzieło zawieranych z ekspertami, biorących udział w komisjach 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji  

i Nauki. 

Zwiększenie planu wydatków, z rezerwy celowej utworzonej na planowane zmiany 

organizacyjne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy, w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne oraz w dziale 854 – Edukacyjna 

opieka wychowawcza, rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o łączną kwotę 

563.630 zł związane jest z uruchomieniem, po zakończeniu prac modernizacyjnych w MOW  

w Cerekwicy, z dniem 1 września 2011 r. nowych pomieszczeń na przyjęcie 3 grup 

wychowawczych (w internacie) oraz kolejnych 3 klas szkolnych (w gimnazjum). Zmiana 

organizacyjna ww. placówki dotyczy zwiększenia liczby wychowanek o 36 osób. Oznacza to 

zwiększenie o 23,73 etaty pedagogiczne i 5,5 etatu pracowników administracyjno – 

obsługowych, zakup pełnego wyposażenia w nowy sprzęt oraz zwiększenie zapotrzebowania na 

energię, wodę, ścieki i wyżywienie. 

 

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 


