
UCHWAŁA  Nr 857/2011 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 6 lipca 2011 r. 
 
 
w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa    

Wielkopolskiego na rok 2011 
 

Na podstawie art. 257 pkt  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z 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 planu dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego  

na rok 2011 w następujący sposób: 

 

zwiększa się 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 17.161.170 zł o kwotę 4 zł do kwoty 17.161.174 zł 

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 

z kwoty 16.409.579 zł o kwotę 4 zł do kwoty 16.409.583 zł, z tego: 

zwiększa się: 

§ 0908 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

z kwoty 314 zł o kwotę 2 zł do kwoty 316 zł 

§ 0909 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

z kwoty 85 zł o kwotę 2 zł do kwoty 87 zł 
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§ 2 

 

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 

2011 na zadania wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób: 

 

zwiększa się 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 62.204.968 zł o kwotę 4 zł do kwoty 62.204.972 zł 

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 

z kwoty 29.164.486 zł o kwotę 4 zł do kwoty 29.164.490 zł, z tego: 

zwiększa się: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 4.983.021 zł o kwotę 4 zł do kwoty 4.983.025 zł 

z tego:  

ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 

Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości 

kształcenia ustawicznego w regionie 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 51 zł o kwotę 2 zł do kwoty 53 zł 

 

ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 

Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 946 zł o kwotę 2 zł do kwoty 948 zł 

 

§ 3 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do 
Uchwały Nr 857/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 6 lipca 2011 r. 

 
w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa                      

Wielkopolskiego na rok 2011 
 
 

Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa 

Wielkopolskiego wynika z konieczności zwrotu środków z tytułu  odsetek dokonanych przez 

beneficjentów ZPORR, z tego: 

• Działanie 2.1  Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy  

 i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – beneficjent Stowarzyszenie 

Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (rozdział 85332) - kwota 2 zł,  

• Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 

− beneficjent Stowarzyszenie EUROSUPPORT (rozdział 85332) - kwota 2 zł. 

Powyższe środki podlegają zwrotowi na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Wyżej wymienione zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Poznaniu. 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 


