
UCHWAŁA Nr 1110/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 września 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.),  

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 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

zmniejsza się  

§ 4260 – Zakup energii 

z kwoty 13.801 zł o kwotę 6.505 zł do kwoty 7.296 zł 

§ 4268 – Zakup energii 

z kwoty 45.001 zł o kwotę 21.081 zł do kwoty 23.920 zł 

§ 4269 – Zakup energii 

z kwoty 15.001 zł o kwotę 7.027 zł do kwoty 7.974 zł 

zwiększa się  

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 

garażowe  

z kwoty 30.266 zł o kwotę 6.505 zł do kwoty 36.771 zł 
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§ 4408 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 

garażowe  

z kwoty 98.691 zł o kwotę 21.081 zł do kwoty 119.772 zł 

§ 4409 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 

garażowe  

z kwoty 32.897 zł o kwotę 7.027 zł do kwoty 39.924 zł 

w tym: 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Pomoc Techniczna, 

Schemat I – Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia 

realizacji Programu 

zmniejsza się  

§ 4260 – Zakup energii 

z kwoty 13.801 zł o kwotę 6.505 zł do kwoty 7.296 zł 

§ 4268 – Zakup energii 

z kwoty 45.001 zł o kwotę 21.081 zł do kwoty 23.920 zł 

§ 4269 – Zakup energii 

z kwoty 15.001 zł o kwotę 7.027 zł do kwoty 7.974 zł 

zwiększa się  

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 

garażowe  

z kwoty 30.266 zł o kwotę 6.505 zł do kwoty 36.771 zł 

§ 4408 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 

garażowe  

z kwoty 98.691 zł o kwotę 21.081 zł do kwoty 119.772 zł 

§ 4409 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 

garażowe  

z kwoty 32.897 zł o kwotę 7.027 zł do kwoty 39.924 zł 

 

w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie 

zmniejsza się  

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

z kwoty 5.951.478 zł o kwotę 10.082 zł do kwoty 5.941.396 zł 
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zwiększa się  

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  

z kwoty 2.337.190 zł o kwotę 8.500 zł do kwoty 2.345.690 zł 

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 

z kwoty 336.480 zł o kwotę 1.582 zł do kwoty 338.062 zł 

 

§ 2 

 
Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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Uzasadnienie do 
Uchwały  Nr  1110/2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 22  września 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 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,   

w ramach Schematu I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny 

stopnia realizacji Programu związane jest z koniecznością sfinansowania w całości kolejnej 

faktury dotyczącej wynajmu powierzchni zajmowanej przez pracowników Departamentu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, zajmujących się obsługą Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich  

na lata 2007-2013. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 750 – Administracja 

publiczna, w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie związane jest z koniecznością 

zabezpieczenia środków na przeksięgowanie podatku VAT dotyczącego usług kształcenia 

zawodowego oraz na zakup wyposażenia w związku ze zmianą siedziby Departamentu Polityki 

Regionalnej z ul. Przemysłowej 46 na ul. Szyperską 14. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki 

Regionalnej. 

 

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 

 

 

 


