
Uchwała Nr  1296/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 15 listopada 2011 roku 
 
 

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 
 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1590 ze zm. ), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustala się projekt uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 w brzmieniu określonym 
załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedstawia uzasadnienie do 
projektu uchwały budżetowej i materiały informacyjne zgodnie z § 6 Uchwały Nr VIII/132/11 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3 
 

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami 
informacyjnymi Zarząd przedłoży Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 
 

                   Wojciech Jankowiak  
Wicemarszałek 

 
 

Krzysztof Grabowski 
Członek Zarządu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

Załącznik  
do Uchwały Nr 1296/2011 
Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego  
z dnia 15 listopada 2011 r. 

 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR      /     /11 
SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia                     2011 r. 

 

 

w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 

 

 

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości  1.085.394.617 zł, 

z tego: 

- dochody bieżące w wysokości  808.077.470 zł, 

- dochody majątkowe w wysokości    277.317.147 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1   

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości  136.261.000 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

między jednostkami samorządu                              § 2 

 

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości  1.275.394.617 zł, 

z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości  776.117.886 zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości    499.276.731 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości  137.052.864 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 4. 

3. Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok określa załącznik nr 6. 



  
 

 

§ 3 

 

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości  157.224.213 zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 190.716.099 zł, 

3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT w wysokości 100.607.818 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

§ 4 

 

1. Ustala się: 

1) Deficyt budżetu w wysokości  190.000.000 zł 

2) Łączną kwotę przychodów budżetu              210.000.000 zł 

3) Łączną kwotę rozchodów budżetu     20.000.000 zł 

2. Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji 

wojewódzkich zgodnie z załącznikiem nr 3.  

 

§ 5 

 

Tworzy się rezerwy:  

1. ogólną w wysokości    3.200.000 zł, 

2. celową w wysokości    18.085.412 zł, 

z tego na: 

1) wydatki bieżące w wysokości 17.685.412 zł, 

 z tego na: 

a) pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla 

których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego  

w wysokości  9.755.332 zł, 

b) pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez  

SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego  

w wysokości 3.500.000 zł, 

c) opracowanie koncepcji Centrum/Muzeum Polonii w Gnieźnie i zabezpieczenie utrzymania budynku 

dawnego klasztoru Bożogrobców po jego przejęciu w wysokości 100.000 zł, 

d) zadania realizowane przez instytucje kultury w wysokości  1.100.000 zł, 

e) realizację projektów z zakresu rolnictwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w wysokości  230.080 zł, 

f) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  3.000.000 zł, 

2) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 400.000 zł. 

 



  
 

§ 6 

 

Ustala się: 

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  8.366.850 zł, 

2. wydatki na realizację zadań określonych na 2011 rok w: 

1) „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2008-2012” w wysokości  7.766.850 zł, 

2) „Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 

2010 - 2014” w wysokości  600.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 

§ 7 

Ustala się: 

1. dochody związane z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 

3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) 

w wysokości  19.537.400 zł, 

2. wydatki na realizację zadań określonych w ww. Ustawie w wysokości 19.537.400 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

§ 8 

Ustala się: 

1. dochody ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także z opłat za 

czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, o których mowa w art. 41b ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)  

w wysokości  135.000 zł, 

2. wydatki na realizację zadań określonych w ww. Ustawie w wysokości  135.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 

 

§ 9 

 

Ustala się plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy 

o finansach publicznych na 2012 rok:  

- dochody w wysokości         4.382.949 zł, 

- wydatki w wysokości         4.382.949 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 



  
 

 

§ 10 

 

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych w wysokości         220.000.000  zł, 

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości        10.000.000  zł. 

 

 

§ 11 

 

Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości 

5.000.000 zł. 

 

 

§ 12 

 

Upoważnia się Zarząd Województwa do:  

1. dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,  

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków w ramach działu z: 

1) wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF, 

2) wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF, 

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków majątkowych 

jednorocznych między: 

1) paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu, 

2) poszczególnymi zadaniami planowanych wydatków majątkowych w ramach paragrafu, 

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, 

5. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł, 

6. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Województwa Wielkopolskiego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 



  
 

 

§ 13 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 14 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku  

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 
 
 


