
UCHWAŁA Nr 1467/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 grudnia 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 § 12 ust 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

zmniejsza się 

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 

z kwoty 938.486 zł o kwotę 2.177 zł do kwoty 936.309 zł 

 

zwiększa się 

§ 4260 - Zakup energii 

z kwoty 181.847 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 183.847 zł 

§ 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

o kwotę 177 zł do kwoty 177 zł 
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w dziale 710 – Działalność usługowa 

rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego 

zmniejsza się 

§ 4260 - Zakup energii 

z kwoty 69.000 zł o kwotę 6.000 zł do kwoty 63.000 zł 

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 

z kwoty 4.000 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 3.000 zł 

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia 

garażowe 

z kwoty 32.000 zł o kwotę 1.500 zł do kwoty 30.500 zł 

§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne 

z kwoty 9.900 zł o kwotę 400 zł do kwoty 9.500 zł 

§ 4430 - Różne opłaty i składki 

z kwoty 6.000 zł o kwotę 1.500 zł do kwoty 4.500 zł 

 

zwiększa się 

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 

z kwoty 40.280 zł o kwotę 8.500 zł do kwoty 48.780 zł 

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 

z kwoty 20.400 zł o kwotę 1.900 zł do kwoty 22.300 zł 

 

w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie 

zmniejsza się  

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia 

garażowe 

z kwoty 3.294.645 zł o kwotę 1.300 zł do kwoty 3.293.345 zł 

§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne 

z kwoty 664.165 zł o kwotę 8.300 zł do kwoty 655.865 zł 

 

zwiększa się  

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 

z kwoty 5.496.330 zł o kwotę 5.600 zł do kwoty 5.501.930 zł 

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

z kwoty 331.062 zł o kwotę 4.000 zł do kwoty 335.062 zł 
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rozdziale 75095 – Pozostała działalność 

zmniejsza się 

§ 4260 - Zakup energii 

z kwoty 57.000 zł o kwotę 3.800 zł do kwoty 53.200 zł 

§ 4270 - Zakup usług remontowych 

z kwoty 33.000 zł o kwotę 6.400 zł do kwoty 26.600 zł 

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych  

w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 

z kwoty 2.995 zł o kwotę 83 zł do kwoty 2.912 zł 

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych  

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

z kwoty 5.500 zł o kwotę 213 zł do kwoty 5.287 zł 

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 

z kwoty 12.807 zł o kwotę 383 zł do kwoty 12.424 zł 

§ 4430 - Różne opłaty i składki 

z kwoty 13.725 zł o kwotę 318 zł do kwoty 13.407 zł 

§ 4510- Opłaty na rzecz budżetu państwa 

z kwoty 285 zł o kwotę 100 zł do kwoty 185 zł 

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

z kwoty 2.110 zł o kwotę 800 zł do kwoty 1.310 zł 
 

zwiększa się 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  

z kwoty 635.407 zł o kwotę 11.097 zł do kwoty 646.504 zł 

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 

z kwoty 363.552 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 364.552 zł 

 

 

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 

rozdziale 80195 – Pozostała działalność  

zmniejsza się 

§ 4407 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia 

garażowe 

z kwoty 13.339 zł o kwotę 13.339 zł  
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§ 4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia 

garażowe 

z kwoty 2.354 zł o kwotę 2.354 zł 

 

zwiększa się 

§ 4267 - Zakup energii 

z kwoty 3.734 zł o kwotę 107 zł do kwoty 3.841 zł 

§ 4269 - Zakup energii 

z kwoty 659 zł o kwotę 19 zł do kwoty 678 zł 

§ 4307 - Zakup usług pozostałych 

z kwoty 358.305 zł o kwotę 12.443 zł do kwoty 370.748 zł 

§ 4309 - Zakup usług pozostałych 

z kwoty 63.230 zł o kwotę 2.196 zł do kwoty 65.426 zł 

§ 4377 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych  

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

z kwoty 777 zł o kwotę 789 zł do kwoty 1.566 zł 

§ 4379 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych  

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

z kwoty 137 zł o kwotę 139 zł do kwoty 276 zł 

 

z tego: 

PO KL Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka 

Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu 

zmniejsza się 

§ 4407 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia 

garażowe 

z kwoty 13.339 zł o kwotę 13.339 zł  

§ 4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia 

garażowe 

z kwoty 2.354 zł o kwotę 2.354 zł 

 

zwiększa się 

§ 4267 - Zakup energii 

z kwoty 3.734 zł o kwotę 107 zł do kwoty 3.841 zł 

§ 4269 - Zakup energii 

z kwoty 659 zł o kwotę 19 zł do kwoty 678 zł 
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§ 4307 - Zakup usług pozostałych 

z kwoty 270.372 zł o kwotę 12.443 zł do kwoty 282.815 zł 

§ 4309 - Zakup usług pozostałych 

z kwoty 47.713 zł o kwotę 2.196 zł do kwoty 49.909 zł 

§ 4377 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych  

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

z kwoty 777 zł o kwotę 789 zł do kwoty 1.566 zł 

§ 4379 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych  

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

z kwoty 137 zł o kwotę 139 zł do kwoty 276 zł 

 

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 

zmniejsza się 

§ 4270 – Zakup usług remontowych 

z kwoty 494.899 zł o kwotę 414 zł do kwoty 494.485 zł 

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych  

w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 

z kwoty 20.100 zł o kwotę 300 zł do kwoty 19.800 zł 

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych  

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

z kwoty 36.739 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 34.739 zł 

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

z kwoty 85.400 zł o kwotę 1.300 zł do kwoty 84.100 zł 

 

zwiększa się 

§ 4260 - Zakup energii 

z kwoty 298.551 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 301.551 zł 

§ 4430 - Różne opłaty i składki 

z kwoty 27.733 zł o kwotę 964 zł do kwoty 28.697 zł 

§ 4510- Opłaty na rzecz budżetu państwa 

z kwoty 250 zł o kwotę 50 zł do kwoty 300 zł 
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rozdziale 85395 – Pozostała działalność 

zmniejsza się  

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne 

z kwoty 250.977 zł o kwotę 2.096 zł do kwoty 248.881 zł 

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy 

z kwoty 40.076 zł o kwotę 151 zł do kwoty 39.925 zł 

 
zwiększa się  

§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe 

z kwoty 2.551.148 zł o kwotę 2.247 zł do kwoty 2.553.395 zł 

 
z tego:  

PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Projekt: Mój zawód – moja pasja (MSZ im. PCK Poznań) 

zmniejsza się  

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne 

z kwoty 10.911 zł o kwotę 2.181 zł do kwoty 8.730 zł 

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy 

z kwoty 1.776 zł o kwotę 146 zł do kwoty 1.630 zł 

 
zwiększa się  

§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe 

z kwoty 83.305zł o kwotę 2.327 zł do kwoty 85.632 zł 

 

Projekt : Liderzy oświaty (MSZ im. PCK Poznań) 

zmniejsza się  

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy 

z kwoty 424 zł o kwotę 5 zł do kwoty 419 zł 

§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe 

z kwoty 57.969 zł o kwotę 80 zł do kwoty 57.889 zł 

 
zwiększa się  

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne 

z kwoty 2.576 zł o kwotę 85 zł do kwoty 2.661 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 1467/2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 22 grudnia 2011 r. 

 
 
w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu 

Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok  
 
 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wynika z konieczności 

zabezpieczenia środków na: 

- pokrycie kosztów związanych z dostawą mediów do nieruchomości stanowiących własność 

Województwa Wielkopolskiego, w szczególności nieruchomości położonych w Poznaniu 

przy ul. Gąsiorowskich i ul. Taczaka oraz w Lesznie przy ul. Dworcowej, 

- wypłatę odszkodowania za szkodę związaną z zalaniem mieszkania stanowiącego własność 

Województwa Wielkopolskiego, najmowanego przez Panią Teresę Rychlewicz.  

W związku z faktyczną wypłatą rzeczonej sumy przez Compensa TU SA na rzecz ww. 

najemcy zaistniała konieczność zwrotu tej kwoty przez Województwo na rzecz Compensy. 

Kwota ta nie może być pokryta z umowy ubezpieczenia zawartej przez Województwo  

z PZU SA z uwagi na określony w tej umowie udział własny w wysokości 500 zł. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii  

i Gospodarki Mieniem. 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków, w dziale 710 – Działalność usługowa, 

rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego w planie finansowym Wielkopolskiego 

Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na 

odświeżenie pomieszczeń na poddaszu po remoncie dachu i wymianie okien oraz pomieszczenia 

socjalnego Biura, a także na delegacje krajowe ze względu na konieczność uczestnictwa 

pracowników na konferencjach w Ministerstwie Infrastruktury i innych. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek p.o. Dyrektora Departamentu Infrastruktury. 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale: 

•••• 75018 – Urzędy marszałkowskie, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: 

- płatności związane z organizacją wydarzeń w ramach polskiej Prezydencji do końca br.  

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Biura Informacyjnego Województwa 

Wielkopolskiego Brukseli.  

- szkolenia pracowników Urzędu z zakresu funkcjonowania modułu CRU- centralny rejestr 

umów systemu finansowo-księgowego KSAT2000i.  
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Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów. 

•••• 75095 – Pozostała działalność, w planie finansowym Ośrodka Integracji Europejskiej  

w Rokosowie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup artykułów 

spożywczych na potrzeby nowych rezerwacji związanych z organizacją spotkań  

i konferencji oraz zakup usług obcych związanych ze złożonymi przez klientów 

rezerwacjami.  

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki. 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – 

Pozostała działalność, w projekcie: Partnerski Związek Nauki i Postępu realizowanego  

w ramach PO KL Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka wynika z konieczności 

zabezpieczenia środków na zakup energii oraz zakup usług pozostałych, dotyczących usługi 

sprzątania, kosztów ochrony budynku, ścieków, wywozu śmieci.  

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

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej, rozdziale:  

•••• 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych 

środków na opłaty za media oraz opłaty na ubezpieczenie mienia.  

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Poznaniu. 

•••• 85395 – Pozostała działalność, w projekcie: 

- Mój zawód – moja pasja, realizowanego w ramach PO KL Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach dokonuje się ze względu na potrzebę 

prawidłowego naliczenia wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz 

Pracy pobieranych od osób zatrudnionych na umowę zlecenie w projekcie oraz 

wysokości wynagrodzeń bezosobowych. 

- Liderzy oświaty, realizowanego w ramach PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionach dokonuje się ze względu na potrzebę prawidłowego 

naliczenia wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pobieranych 

od osób zatrudnionych na umowę zlecenie w projekcie oraz wysokości wynagrodzeń 

bezosobowych.  

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji  

i Nauki 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 


