
UCHWAŁA Nr  1328/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 19  listopada 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 750 - Administracja publiczna 

rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie 

zmniejsza się 

§ 4260 - Zakup energii 

z kwoty 4.742.885 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 4.592.885 zł 

 

zwiększa się 

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 

z kwoty 2.942.384 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 3.042.384 zł 

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 

z kwoty 7.868.095 zł o kwotę 50.000 zł do kwoty 7.918.095 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  1328/2015 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 listopada 2015 r. 
 

 

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

Wielkopolskiego na rok 2015 
 

 

 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy 

marszałkowskie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup nowych licencji pakietu biurowego 

typu „office” w celu ujednolicenia oprogramowania dla sekretariatów oraz stanowisk merytorycznych UMWW. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego. 

 

 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 

 


