
UCHWAŁA Nr 1190 /2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 14 października 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 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 w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego  

na rok 2011, w taki sposób, że: 

 

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 

zmniejsza się: 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  

z kwoty 836.748 zł o kwotę 16.000 zł do kwoty 820.748 zł 

  § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 

z kwoty 38.000 zł o kwotę 1.500 zł do kwoty 36.500 zł 

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe  

z kwoty 38.500 zł o kwotę 2.500 zł do kwoty 36.000 zł 

§ 4430 – Rożne opłaty i składki 

z kwoty 124.500 zł o kwotę 3.700 zł do kwoty 120.800 zł 

 

zwiększa się: 

§ 4270 – Zakup usług remontowych 

z kwoty 299.170 zł o kwotę 22.700 zł do kwoty 321.870 zł 

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 

z kwoty 8.600 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 9.600 zł 
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w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75095 – Pozostała działalność 

zmniejsza się: 

  § 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia 

z kwoty 1.000 zł o kwotę 1.000 zł  

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  

z kwoty 1.500 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 500 zł 

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 

z kwoty 16.000 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 14.000 zł 

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) 

z kwoty 20.000 zł o kwotę 15.000 zł do kwoty 5.000 zł 

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

z kwoty 5.000 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 4.000 zł 

 

zwiększa się: 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

z kwoty 285.000 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 305.000 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 1190 /2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 14 października 2011 r. 

 
 
w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu 

Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok  
 
 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 

rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, związane jest z koniecznością 

zabezpieczenia dodatkowych środków na okresowe badania pracowników, zakup wykładzin 

podłogowych w pomieszczeniach biurowych, malowanie budynku garażowego i magazynu 

przeciwpowodziowego. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. 

Dokonanie przeniesienia w planie wydatków Ośrodka Integracji Europejskiej  

w Rokosowie w dziale 750 – Administracja  publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność 

związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na szkolenia, w których 

wykładowcami są przedsiębiorcy.  

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki. 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 

 

 


