
UCHWAŁA Nr 1228 /2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 października 2011r. 
 

w sprawie:  zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego  
 na 2011 rok 

 
Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz 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: 

 

zmniejsza się  
 
dział 758 – Różne rozliczenia 
z kwoty 13.152.894 zł o kwotę 93.040 zł do kwoty 13.059.854 zł  
 
rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 
z kwoty 12.995.200 zł o kwotę 93.040 zł do kwoty 12.902.160 zł, 
z tego: 
  § 4810 – Rezerwy  
  z kwoty 12.995.200 zł o kwotę 93.040 zł do kwoty 12.902.160 zł, z tego: 

rezerwa ogólna 
z kwoty 5.114.601 zł o kwotę 93.040 zł do kwoty 5.021.561 zł 

 

 

zwiększa się 

dział 600 – Transport i łączność 
z kwoty 772.985.166 zł o kwotę 93.040 zł do kwoty 773.078.206 zł 
 

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  
z kwoty 310.100.812 zł o kwotę 93.040 zł do kwoty 310.193.852 zł 
 
 grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 6.485.576 zł o kwotę 93.040 zł do kwoty 6.578.616 zł, z tego: 
grupę paragrafów wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
z kwoty 6.473.812 zł o kwotę 93.040 zł do kwoty 6.566.852 zł    
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§ 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 1228 /2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 31 października 2011r. 

 
 
 

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego  
  na 2011 rok 

 
 

Zwiększenie planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – 

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wynika z odmownej decyzji Urzędu Skarbowego 

Poznań – Wilda dotyczącej wniosku o umorzenie odsetek od podatku VAT wynikającego  

z korekty deklaracji za grudzień 2010 roku, dotyczącego wystawienia faktur  przez Pojazdy 

Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. niezgodnych z zapisami umowy na zakup 12 sztuk 

elektrycznych zespołów trakcyjnych. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu.  

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 


