UCHWAŁA Nr 1191/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 października 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.),
oraz § 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 710 – Działalność usługowa
rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego
zmniejsza się:
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
z kwoty 8.000 zł o kwotę 4.000 zł do kwoty 4.000 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
z kwoty 17.000 zł o kwotę 4.000 zł do kwoty 13.000 zł

zwiększa się:
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z kwoty 44.000 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 47.000 zł
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia
garażowe
z kwoty 31.000 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 32.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
z kwoty 15.400 zł o kwotę 4.000 zł do kwoty 19.400 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie
zmniejsza się
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
z kwoty 646.241 zł o kwotę 10.763 zł do kwoty 635.478 zł

zwiększa się
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
z kwoty 32.033.019 zł o kwotę 9.241 zł do kwoty 32.042.260 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
z kwoty 5.089.408 zł o kwotę 1.404 zł do kwoty 5.090.812 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
z kwoty 793.131 zł o kwotę 118 zł do kwoty 793.249 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zmniejsza się:
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
z kwoty 40.000 o kwotę 15.000 zł do kwoty 25.000 zł

zwiększa się:
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
z kwoty 895.000 o kwotę 15.000 zł do kwoty 910.000 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 1191 /2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 października 2011 r.

w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu
Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa,
rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego, związane jest z koniecznością
zabezpieczenia dodatkowych środków na składkę PFRON, ze względu na jej wzrost, koszty
eksploatacji archiwum w Kaliszu, częste wyjazdy do wykonania przewidzianych planem pracy
opracowań.
Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury.
Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna,
rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie, związane jest z koniecznością zabezpieczenia
środków na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń (za okres 3 miesięcy
październik – grudzień 2011) dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego oddelegowanych do pracy w projekcie „Studenckie Centrum i Transferu
Technologii” realizowanym przez Departament Gospodarki w partnerstwie z Poznańskim
Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości od kwietnia 2011r.
Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.
Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność, związane jest z koniecznością
zabezpieczenia środków na współpracę w organizacji „10 Ekumenicznego Święta Biblii”.
Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak
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