
UCHWAŁA Nr 858/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 6 lipca 2011 r. 
 

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

 
Na podstawie § 12 pkt 3 ust. 2 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 majątkowych na zadania jednoroczne w budżecie 

Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok, w taki sposób, że: 

 

w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

 
zmniejsza się zadanie:  
 

„Zakup oprogramowań” 
z kwoty 920.000 zł o kwotę 65.000 zł do kwoty 855.000 zł, 
w tym: 
LEX z kwoty 50.000 zł o kwotę 8.000 zł do kwoty 42.000 zł, 
Rozwój EOD i BIP z kwoty 250.000 zł o kwotę 57.000 zł do kwoty 193.000 zł 
 

 
zwiększa się zadanie: 
 

„Zakup zestawów  komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów, drukarek”  
z kwoty 695.000 zł o kwotę 65.000 zł do kwoty 760.000 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 858/2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 6 lipca 2011 r. 

 
 

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

 
 

 

Zmiany w planie wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w dziale 750 – 

Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie, § 6060 – Wydatki  

na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, dokonuje się w związku z koniecznością zakupu 

urządzenia typu FortiWeb, które umożliwi  podniesienie bezpieczeństwa aplikacji webowych  

i ochronę poufnych zawartości baz danych poprzez blokowanie zagrożeń i zapobieganie atakom. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego. 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 


