
UCHWAŁA Nr 1176/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 15 października 2015 r. 

 

 

w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2015  

 

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.), Uchwały III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 

stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. 

Wielk. z 2015 r. poz. 482 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, w taki 

sposób, że: 

 

w dziale 926 - Kultura fizyczna 

rozdziale 92695 – Pozostała działalność  

zmniejsza się 

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 

z kwoty 100.000 zł o kwotę 7.200 zł do kwoty 92.800 zł 

 

zwiększa się 

§ 3250 - Stypendia różne 

z kwoty 300.000 zł o kwotę 7.200 zł do kwoty 307.200 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 1176/2015 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 października 2015 r. 
 

 

w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2015 
 

 

 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność 

wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na stypendia sportowe, które zostaną przyznane na 

sezon 2015/2016 na postawie uchwały SWW nr VI/85/11 z dnia 18.04.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, 

trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki. 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 


