
UCHWAŁA Nr 1037/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 1 września 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 

zmniejsza się   

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 
z kwoty 16.219.407 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 16.216.407 zł, 
z tego: 
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 3.197.487 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 3.194.487 zł 

zwiększa się     

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
z kwoty 34.000 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 37.000 zł 
 
 

rozdziale 01095 – Pozostała działalność 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się   

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 129.030 zł o kwotę 5.500 zł do kwoty 123.530 zł 

zwiększa się     

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 690.970 zł o 5.500 zł do kwoty 696.470 zł 
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w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się   

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 1.329.588 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 1.328.588 zł 

zwiększa się     

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 27.000 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 28.000 zł 
 

w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się   

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 19.432.591 zł o kwotę 45.000 zł do kwoty 19.387.591 zł 
 

zwiększa się     

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 40.872.414 zł o kwotę 45.000 zł do kwoty 40.917.414 zł 
 
 

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się   

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 190.000 zł o kwotę 10.158 zł do kwoty 179.842 zł 
 

zwiększa się     

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 5.774.449 zł o kwotę 10.158 zł do kwoty 5.784.607 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 1037/2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 1 września 2011 r. 

 
 
 
w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego  

  na 2011 rok 
 
 
 
 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w: 

- rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych wynika m.in. z konieczności zakupu 

napojów chłodzących oraz wypłaty ekwiwalentu za okulary korekcyjne, 

- rozdziale 01095 – Pozostała działalność wynika z zabezpieczenia środków na planowany 

wyjazd grupy liderów grup producentów rolnych oraz przedstawicieli zakładów 

przetwarzających mleko oraz specjalistów zajmujących się problematyką rolnictwa  

do przodującego regionu w zakresie produkcji mleka w kraju – Podlasie. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami związane jest z zabezpieczeniem środków  

na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne w związku z koniecznością zawarcia umowy 

zlecenia na wykonanie przez osobę fizyczną pracy polegającej na utrzymaniu w czystości terenu 

na zewnątrz budynku położonego w Poznaniu przy ul. Taczaka 8 i 9 a oraz sprzątaniu przejścia 

między ulicą a podwórzem oraz klatek schodowych. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii  

i Gospodarki Mieniem. 

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

- rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie wynika m.in. z konieczności zabezpieczenia 

dodatkowych środków na wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów za sporządzenie 

opracowań związanych z aktualizacją Strategii Województwa Wielkopolskiego  

do 2020 roku. 

- rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego związane  

jest z:  

- zabezpieczeniem środków na zakup wielkopolskich produktów regionalnych na dożynki 

prezydenckie w Spale oraz na inne uroczystości promujące Wielkopolskę,  
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- inicjatywą otwarcia Zielonego Bazaru – rynku produktów ekologicznych – na Rynku 

Bernardyńskim w Poznaniu, 

- zabezpieczeniem środków na wykonanie statuetek na poczet Konkursu Wielkopolski Rolnik 

Roku. 

 

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 

 

 

 

 

 


