
UCHWAŁA Nr 859/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 6 lipca 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 981.986 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 951.986 zł 

zwiększa się  

§ 4260 – Zakup energii  

z kwoty 151.847 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 181.847 zł 
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w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

rozdziale 85395 – Pozostała działalność 

zmniejsza się  

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników   

z kwoty 1.093.847 zł o kwotę 38.331 zł do kwoty 1.055.516 zł 

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników   

z kwoty 193.030 zł o kwotę 6.764 zł do kwoty 186.266 zł 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne   

z kwoty 246.193 zł o kwotę 5.703 zł do kwoty 240.490 zł 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne   

z kwoty 37.048 zł o kwotę 1.006 zł do kwoty 36.042 zł 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy   

z kwoty 38.248 zł o kwotę 938 zł do kwoty 37.310 zł 

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy   

z kwoty 5.732 zł o kwotę 166 zł do kwoty 5.566 zł 

 

zwiększa się  

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe  

z kwoty 2.496.178 zł o kwotę 44.972 zł do kwoty 2.541.150 zł 

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe 

z kwoty 376.798 zł o kwotę 7.936 zł do kwoty 384.734 zł 

z tego:  

PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej 

Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia 

trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej. 

zmniejsza się  

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników   

z kwoty 132.929 zł o kwotę 38.331 zł do kwoty 94.598 zł 

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników   

z kwoty 23.458 zł o kwotę 6.764 zł do kwoty 16.694 zł 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne   

z kwoty 20.072 zł o kwotę 5.703 zł do kwoty 14.369 zł 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne   
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z kwoty 3.542 zł o kwotę 1.006 zł do kwoty 2.536 zł 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy   

z kwoty 3.256 zł o kwotę 938 zł do kwoty 2.318 zł 

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy   

z kwoty 575 zł o kwotę 166 zł do kwoty 409 zł 

 

zwiększa się  

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe  

z kwoty 3.400 zł o kwotę 44.972 zł do kwoty 48.372 zł 

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe 

z kwoty 600 zł o kwotę 7.936 zł do kwoty 8.536 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 859/2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 6 lipca 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 zwiększenia środków na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem mediów, 

tj. woda, gaz, prąd do nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, 

które nie znajdują się we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych; 

dotyczy to głównie nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Gąsiorowskich i ul. Taczaka 

oraz w Kaliszu przy ul. Kolegialnej. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii  

i Gospodarki Mieniem. 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania  

w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w projekcie  

„Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości 

funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, realizowanym w ramach PO KL Priorytetu VII 

Promocja integracji społecznej wynika z konieczności dostosowania planu finansowego  

do zmienionej struktury wydatków w zakresie wynagrodzeń personelu, uzgodnionej  

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia 

bezosobowe  wynika z rezygnacji z sekretariatu rotacyjnego na rzecz zatrudnienia osoby  

na umowę cywilnoprawną do obsługi spraw administracyjnych lidera 

 i czterech partnerów projektu. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej. 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 


