
UCHWAŁA Nr 1222 /2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 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. 2 pkt 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 600 – Transport i łączność 

rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 
 

zmniejsza się: 
 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
z kwoty 660.000 zł o kwotę 30.649 zł do kwoty 629.351 zł 

 
zwiększa się: 

 
grupę paragrafów Wydatków jednostki budżetowej  
z kwoty 6.454.927 zł o kwotę 30.649 zł do kwoty 6.485.576 zł, z tego: 
zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 20.588 zł o kwotę 8.824 zł do kwoty 11.764 zł 
zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 6.434.339 zł o kwotę 39.473 zł do kwoty 6.473.812 zł 

 
 

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 1.328.588 zł o kwotę 12.500 zł do kwoty 1.316.088 zł 

zwiększa się: 
 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 



 2

z kwoty 28.000 zł o kwotę 12.500 zł do kwoty 40.500 zł 
 

w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie 
 
zmniejsza się: 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
z kwoty 361.316 zł o kwotę 11.000 zł do kwoty 350.316 zł 
 

zwiększa się: 
grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 
z kwoty 58.742.308 zł o kwotę11.000 do kwoty 58.753.308 zł 
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 17.875.894 zł o kwotę 11.000 zł do kwoty 17.886.894 zł 
 

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się:   

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 5.698.343 zł o kwotę 5.900 zł do kwoty 5.692.443 zł 

 

zwiększa się:     

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
z kwoty 182.442 zł o kwotę 5.900 zł do kwoty 188.342 zł 

 

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 75.000 zł o kwotę 17.000 zł do kwoty 58.000 zł 
 

zwiększa się:     

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
z kwoty 935.500 zł o kwotę 17.000 zł do kwoty 952.500 zł 

 

§ 2 
 
Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 



 3

Uzasadnienie do 
Uchwały  Nr 1222 /2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 31 października 2011 r. 

 
 
w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego  

  na 2011 rok 
 
 
 Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale – Transport i łączność, rozdziale 60001 – 

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wynika z konieczności zabezpieczenia środków, na 

sfinansowanie Studium wykonalności dla Projektu POIiŚ 7.1-48 „Zakup pasażerskiego taboru 

kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa 

lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie”. Realizacja zadania wynika z treści 

Porozumienia Województw w sprawie przygotowania i realizacji projektu wspólnego zakupu 

taboru kolejowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 

podpisanego w dniu 5 października 2011 roku. (Uchwała Nr 1108/2011 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 22 września 2011 roku). 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu. 

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

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wynika z konieczności zabezpieczenia 

środków na zawarcie umów zlecenia na wykonywanie przez osoby fizyczne pracy polegającej na 

utrzymaniu w czystości terenu w Poznaniu przy ul. Taczaka oraz Gąsiorowskich i Małeckiego 

oraz na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne.  

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii  

i Gospodarowania Mieniem. 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna,  

w rozdziale: 

• 75018 – Urzędy marszałkowskie, wynika: 

- ze zmian organizacyjnych w Urzędzie, mających na celu poprawę warunków pracy 

(przeprowadzka pracowników między siedzibami  Urzędu, wprowadzenie usług telefonii 

cyfrowej), co skutkuje zmianą źródła finansowania tych kosztów. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego.  

- z konieczności zabezpieczenia środków na nagrody Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka. 

• 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z konieczności zabezpieczenia 

środków na wydatki związane z organizacją zaplanowanych wydarzeń do końca roku. 
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Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Biura Informacyjnego Województwa 

Wielkopolskiego w Brukseli. 

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

narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność podyktowane jest objęciem mecenatu nad 

płytą „Dlaczego nie?” zespołu polsko – ukraińskiego Dagadana, będącego jednym z najbardziej 

obiecujących zjawisk artystycznych na polskiej scenie muzycznej. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury. 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 

 

 


