
UCHWAŁA Nr 1332 /2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 listopada 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 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 710 – Działalność usługowa 

rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego 

zmniejsza się  

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

z kwoty 75.080 zł o kwotę 1.900 zł do kwoty 73.180 zł 

 
zwiększa się  

 
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne 

z kwoty 8.000 zł o kwotę 1.900 zł do kwoty 9.900 zł 

 

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 

rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli 

zmniejsza się  

§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy 

z kwoty 1.241 zł o kwotę 152 zł do kwoty 1.089 zł 
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zwiększa się  

 
§ 4111 – Składki na ubezpieczenie społeczne 

z kwoty 7.698 zł o kwotę 29 zł do kwoty 7.727 zł 

§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe 

z kwoty 50.673 zł o kwotę 123 zł do kwoty 50.796 zł 

 

z tego: 

Program Uczenie się przez całe życie, Projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI - INPRO  

 

zmniejsza się  

§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy 

z kwoty 276 zł o kwotę 152 zł do kwoty 124 zł 

 

zwiększa się  

 
§ 4111 – Składki na ubezpieczenie społeczne 

z kwoty 1.712 zł o kwotę 29 zł do kwoty 1.741 zł 

§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe 

z kwoty 11.269 zł o kwotę 123 zł do kwoty 11.392 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 1332/2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 25 listopada 2011 r. 

 
 
w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu 

Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok  
 
 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa 

rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego, wynika z konieczności urealnienia planu 

wydatków Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury. 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie 

rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli wynika z konieczności zabezpieczenia 

środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pobieranych od wynagrodzeń 

osób zatrudnionych na umowę zlecenia w projekcie Leonardo Da Vinci – INPRO, nr projektu: 

DE/10/LLP-LdV/TOI/147 317. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 
 


