
UCHWAŁA Nr 1065/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 7 września 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 710 – Działalność usługowa 

rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

zmniejsza się: 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych  

z kwoty 4.288.520 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 4.268.520 zł 

zwiększa się  

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)  

z kwoty 165.000 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 185.000 zł 

 

w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

zmniejsza się  

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne  

z kwoty 692.246 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 662.246 zł 

zwiększa się  

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

z kwoty 3.628.778 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 3.658.778 zł 
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w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

rozdziale 85395 – Pozostała działalność 

zmniejsza się  

§ 4377 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

z kwoty 4.881 zł o kwotę 510 zł do kwoty 4.371 zł 

§ 4379 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

z kwoty 862 zł o kwotę 90 zł do kwoty 772 zł 

§ 4417 – Podróże służbowe krajowe  

z kwoty 185.921 zł o kwotę 10.200 zł do kwoty 175.721 zł 

§ 4419 – Podróże służbowe krajowe  

z kwoty 32.110 zł o kwotę 1.800 zł do kwoty 30.310 zł 

zwiększa się  

§ 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

z kwoty 18.471 zł o kwotę 510 zł do kwoty 18.981 zł 

§ 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

z kwoty 3.259 zł o kwotę 90 zł do kwoty 3.349 zł 

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia  

z kwoty 163.055 zł o kwotę 10.200 zł do kwoty 173.255 zł 

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia 

z kwoty 25.000 zł o kwotę 1.800 zł do kwoty 26.800 zł 

 

z tego:  

PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna 

Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji 

zmniejsza się  

§ 4377 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

z kwoty 1.700 zł o kwotę 510 zł do kwoty 1.190 zł 

§ 4379 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

z kwoty  300 zł o kwotę 90 zł do kwoty  210 zł 
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zwiększa się  

§ 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

z kwoty 3.740 zł o kwotę 510 zł do kwoty 4.250 zł 

§ 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

z kwoty 660 zł o kwotę 90 zł do kwoty 750 zł 

 

PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej 

Projekt: CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych 

zmniejsza się  

§ 4417 – Podróże służbowe krajowe  

z kwoty 29.512 zł o kwotę 10.200 zł do kwoty 19.312 zł 

§ 4419 – Podróże służbowe krajowe  

z kwoty 5.208 zł o kwotę 1.800 zł do kwoty 3.408 zł 

zwiększa się  

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia  

z kwoty 6.205 zł o kwotę 10.200 zł do kwoty 16.405 zł 

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia 

z kwoty 1.095 zł o kwotę 1.800 zł do kwoty 2.895 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 1065/2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 7 września 2011 r. 

 
 
w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu 

Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok  
 
 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa,  

w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, związane  

jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podatek od towarów i usług (VAT) w związku 

z zakupem oprogramowania niezbędnego do obsługi wojewódzkich baz danych wchodzących  

w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie, m.in. aktualizacji programu GEO - INFO. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Geodety Wojewódzkiego. 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 750 – Administracja 

publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, związane  

jest z: 

- powstaniem oszczędności w związku z odwołaniem przez organizatorów 

Międzynarodowych Specjalistycznych Targów Transportu Publicznego w Berlinie, 

zawieszeniem realizacji projektu dotyczącego poprawy międzynarodowej pasażerskiej 

komunikacji na trasie Poznań – Berlin – Poznań oraz z odwołaniem spotkania w zakresie 

tworzenia kolei dla aglomeracji poznańskiej, 

- koniecznością zwiększenia środków na realizację niezaplanowanych wcześniej działań, 

związanych z organizacją wydarzeń podczas polskiej Prezydencji w Radzie Unii 

Europejskiej. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Biura Informacyjnego Województwa 

Wielkopolskiego w Brukseli oraz Dyrektora Departamentu Transportu. 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania  

w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, związane  

jest z koniecznością zabezpieczenia  środków na: 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po aktualizacji planowego 

przeciętnego zatrudnienia pracowników projektu do naliczenia odpisu na 2011 rok,  

w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Zadania „Wsparcie 

Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium 

Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”,  

PO KL Priorytetu I, 
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- koszty wyjazdów służbowych rozliczanych według zużycia paliwa, w ramach projektu 

„CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych”, PO KL  

Priorytetu VII. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej. 

 

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 


