
UCHWAŁA Nr 1444/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 16 grudnia 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 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie 

zmniejsza się  

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  

z kwoty 2.521.806 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 2.519.806 zł 

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 

z kwoty 54.379 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 51.379 zł 

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne 

z kwoty 665.336 zł o kwotę 1.171 zł do kwoty 664.165 zł 

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

z kwoty 338.062 zł o kwotę 5.900 zł do kwoty 332.162 zł 

 

zwiększa się  

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 

z kwoty 5.505.831 zł o kwotę 11.100 zł do kwoty 5.516.931 zł 

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 

z kwoty 708.315 zł o kwotę 971 zł do kwoty 709.286 zł 
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w dziale 852 – Pomoc społeczna 

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 

zmniejsza się 

§ 4260 – Zakup energii 

z kwoty 152.092 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 142.092 zł 

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 

z kwoty 292.842 zł o kwotę 20.000 zł do kwoty 272.842 zł 

§ 4430 – Różne opłaty i składki 

z kwoty 12.000 zł o kwotę 4.000 zł do kwoty 8.000 zł 

zwiększa się 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  

z kwoty 115.000 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 145.000 zł 

§ 4220 – Zakup środków żywności 

z kwoty 14.305 zł o kwotę 4.000 zł do kwoty 18.305 zł 

 

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 

zmniejsza się 

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

z kwoty 192.748 zł o kwotę 2.551 zł do kwoty 190.197 zł 

§ 4270 – Zakup usług remontowych 

z kwoty 538.899 zł o kwotę 44.000 zł do kwoty 494.899 zł 

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 

z kwoty 13.650 zł o kwotę 1.075 zł do kwoty 12.575 zł 

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych  

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

z kwoty 51.739 zł o kwotę 15.000 zł do kwoty 36.739 zł 

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne 

z kwoty 33.600 zł o kwotę 1.700 zł do kwoty 31.900 zł 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

z kwoty 349.407 zł o kwotę 3.820 zł do kwoty 345.587 zł 

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

z kwoty 95.400 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 85.400 zł 
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zwiększa się 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  

z kwoty 340.993 zł o kwotę 40.036 zł do kwoty 381.029 zł 

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 

z kwoty 366.757 zł o kwotę 38.110 zł do kwoty 404.867 zł 

 

rozdziale 85395 – Pozostała działalność 

zmniejsza się  

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 

z kwoty 1.185.256 zł o kwotę 8.500 zł do kwoty 1.176.756 zł 

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 

z kwoty 209.161 zł o kwotę 1.500 zł do kwoty 207.661 zł 

 
zwiększa się  

§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe 

z kwoty 2.540.098 zł o kwotę 8.500 zł do kwoty 2.548.598 zł 

§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe 

z kwoty 385.477 zł o kwotę 1.500 zł do kwoty 386.977 zł 

 
z tego:  

PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej 

Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce 

zmniejsza się  

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 

z kwoty 611.655 zł o kwotę 8.500 zł do kwoty 603.155 zł 

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 

z kwoty 107.939 zł o kwotę 1.500 zł do kwoty 106.439 zł 

 

zwiększa się  

§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe 

z kwoty 84.320 zł o kwotę 8.500 zł do kwoty 92.820 zł 

§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe 

z kwoty 14.880 zł o kwotę 1.500 zł do kwoty 16.380 zł 

 

 



 4

§ 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 1444/2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 16 grudnia 2011 r. 

 
 
w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu 

Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok  
 
 

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: 

- podróże służbowe krajowe w związku z przeprowadzanymi kontrolami. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury. 

- wykonywanie zadań związanych z kontrolą zarządczą. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu 

Organizacyjnego i Kadr. 

- podróże służbowe krajowe pracowników Departamentu Gospodarki, którzy w grudniu br. 

będą reprezentować Województwo Wielkopolskie podczas m.in. spotkania Grupy 

roboczej ds. polityki klastrowej, spotkania Komitetu Organizacyjnego w sprawie 

zaprezentowania polskich firm i polskiej gospodarki na targach ILA Berlin Air Show 

2012 oraz seminarium dotyczące Regionalnych Strategii Innowacji i przygotowań 

spójności na lata 2014-2020. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki. 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – 

Domy pomocy społecznej w planie finansowym Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień 

dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, wynika z konieczności doposażenia placówki tj. 

rozszerzenie zaplecza sportowego, zakup artykułów papierniczych dla uczestników turnusów, 

maszyn do szycia oraz uzupełnienie zakupów spożywczych, z uwagi na duże zainteresowanie 

dzieci zajęciami kulinarnymi. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i 

Przeciwdziałania Uzależnieniom. 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej, rozdziale  

•••• 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych 

środków m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.  

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Poznaniu. 
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•••• 85395 – Pozostała działalność w Projekcie Podnoszenie kwalifikacji Kadr pomocy  

i integracji społecznej w Wielkopolsce, realizowanego w ramach PO KL Priorytet VII 

Promocja Integracji Społecznej wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych 

środków na zatrudnienie osób na umowy cywilnoprawne. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu. 

 

 

Wojciech Jankowiak 
 Wicemarszałek 

 


