
UCHWAŁA Nr 1068/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 15 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 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie 

zmniejsza się  

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych  

z kwoty 74.379 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 54.379 zł 

§ 4308 – Zakup usług pozostałych 

z kwoty 1.588.175 zł o kwotę 1.500 zł do kwoty 1.586.675 zł 

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 

z kwoty  346.480 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty  336.480 zł 

zwiększa się  

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

z kwoty 5.921.478 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 5.951.478 zł 

§ 4438 – Różne opłaty i składki 

o kwotę 1.500 zł do kwoty 1.500 zł 
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w tym:  

WRPO – Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt 

Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011 r. 

zmniejsza się  

§ 4308 – Zakup usług pozostałych   

z kwoty 938.000 zł o kwotę 1.500 zł do kwoty 936.500 zł 

zwiększa się  

§ 4438 – Różne opłaty i składki 

o kwotę 1.500 zł do kwoty 1.500 zł 

 

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

zmniejsza się  

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  

z kwoty 278.175 zł o kwotę 54.000 zł do kwoty 224.175 zł 

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe  

z kwoty 1.000 zł o kwotę 380 zł do kwoty 620 zł 

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne  

z kwoty 629.246 zł o kwotę 16.500 zł do kwoty 645.746 zł 

zwiększa się  

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

z kwoty 3.717.378 zł o kwotę 70.880 zł do kwoty 3.788.258 zł 

 

w dziale 852 – Pomoc społeczna 

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 

zmniejsza się  

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

z kwoty 366.842 zł o kwotę 44.000 zł do kwoty 322.842 zł 

zwiększa się  

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  

z kwoty 75.000 zł o kwotę 40.000 zł do kwoty 115.000 zł 

§ 4220 – Zakup środków żywności  

z kwoty 10.305 zł o kwotę 4.000 zł do kwoty 14.305 zł 
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§ 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 1068/2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 15 września 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, w rozdziale: 

• 75018 – Urzędy marszałkowskie, związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków  

m.in. na: 

- zadania związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych, 

portalu internetowego pn. Wielkopolskie Wici oraz przyznawaniem Odznaki Honorowej  

za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego – kwota 30.000 zł, 

- ubezpieczenie eksponatów, które będą prezentowane w ramach „Miasteczka polskiego”, 

które odbędzie się w czasie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miasta Open Days w dniach 

od 8 do 13 października 2011 r. w Brukseli, realizowanego w ramach Projektu: Promocja, 

informacja i szkolenia WRPO w 2011 r., Priorytet VII  Pomoc Techniczna – kwota 1.500 zł, 

• 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, związane jest  

z koniecznością zabezpieczenia środków na: 

- realizację zadania pn. „Transmisja na antenie TVP KULTURA XIV Międzynarodowego 

Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu w dniach 8-23 października 

2011 r.” – kwota 60.880 zł, 

- pokrycie zwiększonych kosztów związanych ze zmianą liczby uczestników Stałej 

Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów na rzecz Partnerstwa 

Wschodniego w dniu 8 września br. – kwota 10.000 zł. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr, 

Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Zastępcy Dyrektora Departamentu 

Kultury oraz Dyrektora Gabinetu Marszałka. 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, 

 w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, związane jest z koniecznością zwiększenia  

środków na doposażenie sal zajęciowych w pomoce dydaktyczne a także w artykuły spożywcze, 

które będą wykorzystywane w ramach zajęć kulinarnych z dziećmi w Regionalnym Centrum 

Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. 
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Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Zdrowia  

i Przeciwdziałania Uzależnieniom. 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 


