
UCHWAŁA  Nr 1221 /2011 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 października 2011 r. 
 

 
w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa    

Wielkopolskiego na rok 2011 
 

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 planu dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego  

na rok 2011 w następujący sposób: 

 

zwiększa się: 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 132.812.694 zł o kwotę 900.000 zł do kwoty 133.712.694 zł 

rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

z kwoty 4.000.000 zł o kwotę 900.000 zł do kwoty 4.900.000 zł 

§ 2210 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez samorząd województwa 

 o kwotę 900.000 zł do kwoty 900.000 zł 

 

w dziale 852 – Pomoc społeczna 

rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
 

zmniejsza się: 

§ 2210 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez samorząd województwa 

 z kwoty 1.827.000 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 1.807.000 zł 
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zwiększa się: 

§ 6510 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez samorząd województwa 

 o kwotę 20.000 zł do kwoty 20.000 zł 

 

§ 2 

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 

2011 na zadania wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób: 

 

zwiększa się: 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 171.637.087 zł o kwotę 900.000 zł do kwoty 172.537.087 zł 

rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

z kwoty 4.000.000 zł o kwotę 900.000 zł do kwoty 4.900.000 zł 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

o kwotę 900.000 zł do kwoty 900.000 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

o kwotę 900.000 zł do kwoty 900.000 zł 

 

w dziale 852 – Pomoc społeczna 

rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
 

zmniejsza się: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 1.824.500 zł o kwotę 18.995 zł do kwoty 1.805.505 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 1.314.762 zł o kwotę 2.911 zł do kwoty 1.311.851 zł 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 509.738 zł o kwotę 16.084 zł do kwoty 493.654 zł 

 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

z kwoty 2.500 zł o kwotę 1.005 zł do kwoty 1.495 zł 
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zwiększa się: 

 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

o kwotę 20.000 zł do kwoty 20.000 zł 

 

§ 3 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do 
Uchwały Nr 1221/ 2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 31 października 2011 r. 

 
w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa                      

Wielkopolskiego na rok 2011 
 

 

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 20 października 2011 r.  

Nr FB.I-8.3111-405/11 oraz w związku z decyzją Ministra Finansów  

nr FS2/4135/241/KDR/11/9069/9074 z 19 października 2011r. zwiększono plan dotacji 

celowych na 2011 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01078 – Usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych o kwotę 900.000 zł. 

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 

2011 (cz. 83, poz. 4) przeznaczone są na realizację zadań związanych z usuwaniem szkód 

powodziowych na ciekach i w urządzeniach wodnych na terenie powiatu leszczyńskiego. 

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 12 października 2011 r.  

Nr FB.I-4.3111-381/11 oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 611/11 z dnia  

11 października 2011 roku zmieniono plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale 852 – 

Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego, zmniejszył się § 2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez samorząd województwa o kwotę 20.000 zł, a zwiększył się § 6510 - Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  

o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na 

dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na zakup licencji oprogramowania do obsługi 

świadczeń rodzinnych. 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 

 


