
UCHWAŁA Nr  1165  /2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  6 października 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

rozdziale  01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 
zmniejsza się zadanie: 
 

„Modernizacja budynku biurowego RO Leszno” 
z kwoty 72.270 zł o kwotę 384 zł do kwoty 71.886 zł 
 
„Termomodernizacja dachu budynku biurowego RO Ostrów”  

  z kwoty 25.600 zł o kwotę 7.890 zł do kwoty 17.710 zł 
 
zwiększa się zadanie: 
 

„Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej z wykonaniem instalacji 
infrastrukturalnej w Inspektoracie Nowy Tomyśl” 
z kwoty 15.000 zł o kwotę 8.274 zł do kwoty 23.274 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 1165 /2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 6  października 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 010 – 

Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale  01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, § 6050 - 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dokonuje się w związku z koniecznością 

poszerzenia zakresu planowanej w 2011r. inwestycji pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej 

wewnętrznej z wykonaniem instalacji infrastrukturalnej w Inspektoracie Nowy Tomyśl”   

o roboty murarsko-tynkarskie i malarskie, niezbędne po wykonaniu instalacji elektrycznej w 

budynku. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 

 


