
UCHWAŁA Nr 1069/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 15 września 2011 r. 
 

 
w sprawie:  zmiany w planie wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w budżecie 

Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok 
 
 

Na podstawie § 12 ust. 3 pkt 2 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 majątkowych na zadania jednoroczne w budżecie 

Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok, w taki sposób, że: 

 

w dziale 852 – Pomoc społeczna 

rozdziale  85202 – Domy pomocy społecznej 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 
Regionalne Centrum Profilaktyki dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie 

zmienia się nazwy zadań z:  
 

„Zakończenie adaptacji działki mieszczącej się przy ul. Wielka Poznańska 91, w tym 
budowa boiska wielofunkcyjnego” – kwota  600.000 zł, 
 
„Zakończenie adaptacji działki mieszczącej się przy ul. Wielka Poznańska 91 
 i budowa boiska wielofunkcyjnego” – kwota 700.000 zł  

 
na zadanie: 
 

„Zagospodarowanie terenu Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla 
Dzieci i Młodzieży wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i zakończeniem adaptacji 
działki mieszczącej się w Rogoźnie przy ul. Wielka Poznańska 91” 
 – kwota 1.300.000 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 1069/2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 15 września 2011 r. 

 
 

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

 
 

 

Zmiany w planie wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w dziale 852 – Pomoc 

społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, § 6050 - Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych, dokonuje się w związku z koniecznością  ujednolicenia nazwy opisu 

wydatku majątkowego z nazwą zadania inwestycyjnego zawartą w dokumentach przetargowych 

Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Zdrowia i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom. 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 


