
UCHWAŁA Nr  1164  /2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  6  października 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.) oraz w związku z § 12 ust. 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 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie 

zmniejsza się     

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 
z kwoty 5.672.361 zł o kwotę 173.754 zł do kwoty 5.498.607 zł 
grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
z kwoty 421.316 zł o kwotę 60.000 zł do kwoty 361.316 zł 
 

zwiększa się     

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 54.895.046 zł o kwotę 233.754 zł do kwoty 55.128.800 zł 
 

w tym: WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna 
 

zmniejsza się: 

Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia 
WRPO w 2011r.  
z kwoty 1.680.000 zł o kwotę 90.000 zł do kwoty 1.590.000 zł 
 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 
   z kwoty 1.031.000 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 1.001.000 zł 

 grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
   z kwoty 60.000 zł o kwotę 60.000 zł 
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zwiększa się: 

Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, 
z kwoty 17.706.514 zł o kwotę 90.000 zł do kwoty 17.796.514 zł 
 
z tego: 
 

zmniejsza się   

• Projekt: Ocena i ewaluacja WRPO w 2011 r. 
z kwoty 180.000 zł o kwotę 88.365 zł do kwoty 91.635 zł, 
z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 
   z kwoty 180.000 zł o kwotę 88.365 zł do kwoty 91.635 zł 

• Projekt: Koszty związane z oceną projektów w 2011 r. 
z kwoty 350.000 zł o kwotę 281.000 zł do kwoty 69.000 zł, 
z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 300.000 zł o kwotę 250.000 zł do kwoty 50.000 zł, 
grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

   z kwoty 50.000 zł o kwotę 31.000 zł do kwoty 19.000 zł 

 

• Projekt: Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu 
Monitorującego WRPO w 2011 r. 
z kwoty 175.000 zł o kwotę 24.389 zł do kwoty 150.611 zł, 
z tego: 

   grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 
   z kwoty 175.000 zł o kwotę 24.389 zł do kwoty 150.611 zł 

zwiększa się 

• Projekt: Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r. 
z kwoty 12.433.767 zł o kwotę 483.754 zł do kwoty12.917.521 zł, 
z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 12.433.767 zł o kwotę 483.754 zł do kwoty 12.917.521 zł, 

 

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się   

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 187.442 zł o kwotę 5.000 zł do kwoty 182.442 zł 

 

zwiększa się     

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 5.708.343 zł o kwotę 5.000 zł do kwoty 5.713.343 zł 
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w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdziale 92195 – Pozostała działalność  

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się     

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 90.000 zł o kwotę 15.000 zł do kwoty 75.000 zł 
 

zwiększa się     

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 920.500 zł o kwotę 15.000 zł do kwoty 935.500 zł 

 

§ 2 
 
Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
z up. Marszałka Województwa 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 
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Uzasadnienie do 
Uchwały  Nr 1164  /2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  6   października 2011 r. 

 
 
w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego  

  na 2011 rok 
 
 
 Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 

75018 – Urzędy marszałkowskie wynika z konieczności przeniesienia planowanych wydatków 

pomiędzy projektami jednorocznymi realizowanymi w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc 

Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania 

WRPO i Działania 7.2 Informacja i promocja WRPO w celu zabezpieczenia dodatkowych 

środków na bieżące finansowanie w 2011 roku wynagrodzeń pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w realizację 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki 

Regionalnej. 

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

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z konieczności zabezpieczenia 

dodatkowych środków na transport uczestników na warsztaty w Goslar (Niemcy) w związku  

z wyższymi niż pierwotnie planowano kosztami. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska. 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia 

środków na wynajem sceny i widowni Teatru Wielkiego w Poznaniu na okoliczność obchodów 

90. rocznicy powstania Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego, które mają być zorganizowane 29 października 2011 r.   

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury. 

 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 


