
UCHWAŁA Nr 1224 /2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 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 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 w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego  

na rok 2011, w taki sposób, że: 

 

w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie 

zmniejsza się  

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 

z kwoty 2.229.790 o kwotę 4.000 zł do kwoty 2.225.790 zł 

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia 

z kwoty 157.261 o kwotę 950 zł do kwoty 156.311 zł 

 
zwiększa się  

 
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

z kwoty 5.406.278 o kwotę 4.950 zł do kwoty 5.411.228 zł 

 

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

zmniejsza się  

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

z kwoty 3.796.358 o kwotę 10.432 zł do kwoty 3.785.926 zł 
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§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne 

z kwoty 625.746 o kwotę 5.000 zł do kwoty 620.746 zł 

 

zwiększa się  

 
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 

z kwoty 173.775 o kwotę 15.432 zł do kwoty 189.207 zł 

 

w dziale 852 – Pomoc społeczna 

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 
 

zmniejsza się: 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

z kwoty 322.842 o kwotę 30.000 zł do kwoty 292.842 zł 

 

zwiększa się: 

§ 4270 – Zakup usług remontowych 

z kwoty 70.830 o kwotę 30.000 zł do kwoty 100.830 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 1224  /2011 
Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 października 2011 r. 
 
 
w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu 

Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok  
 
 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, 

rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie, wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych 

środków na pokrycie kosztów związanych z umowami: na usługi transportowe, obsługę strony 

internetowej Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego i mieszkanie dyrektora 

BIWW oraz inne usługi w związku ze wzrostem kursu euro. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Biura Informacyjnego Województwa 

Wielkopolskiego w Brukseli. 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, 

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego związane jest z: 

- zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia celem dokonania refundacji 

wydatków poniesionych w związku z organizacją etapu wojewódzkiej XXVI Olimpiady 

Wiedzy Ekologicznej w 2011 roku. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska. 

- realizacją zadania pn. „Prezentacja dorobku artystów wielkopolskich na okoliczność 

prezydencji Polskiej w Radzie UE”. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury. 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, 

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, związane jest z koniecznością zabezpieczenia 

środków na przeprowadzenie remontu dachu budynku Regionalnego Centrum Profilaktyki 

Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie i wyposażenia w dodatkowe grzejniki sal 

wykładowych i korytarza. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia  

i Przeciwdziałania Uzależnieniom. 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 


