
UCHWAŁA Nr 1489/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 grudnia 2015 r. 

 

 

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015  

 
 

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 

885 ze zm.) oraz § 11 pkt. 1 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

rozdziale 01008 – Melioracje wodne 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 9.100,00 zł o kwotę 1.509,00 zł do kwoty 7.591,00 zł 

zwiększa się  

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 30.028.521,00 zł o kwotę 1.509,00 zł do kwoty 30.030.030,00 zł, z tego: 

zmniejsza się grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 874.037,00 zł o kwotę 1.361,00 zł do kwoty 872.676,00 zł 

zwiększa się grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 29.154.484,00 zł o kwotę 2.870,00 zł do kwoty 29.157.354,00 zł 

 

w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się  

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 61.954,00 zł o kwotę 544,00 zł do kwoty 61.410,00 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 1.973.046,00 zł o kwotę 544,00 zł do kwoty 1.973.590,00 zł 

 

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 62.889.767,00 zł o kwotę 78.350,00 zł do kwoty 62.811.417,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 40.914.809,00 zł o kwotę 78.350,00 zł do kwoty 40.836.459,00 zł 
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zwiększa się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 128.925,00 zł o kwotę 78.350,00 zł do kwoty 207.275,00 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 1489/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 grudnia 2015 r. 
 

 

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015  

 

 

 

 Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 – Melioracje 

wodne w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wynika  

z konieczności przeznaczenia niewykorzystanych środków w ramach grupy paragrafów Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pokrycie kosztów usług związanych z likwidacją 

powalonych drzew i przetasowań, celem zabezpieczenia drożności cieków m.in. na rz. Szarce, Głuszynce, Obrze, 

Kanale Tesiny-Orkowo oraz inne wydatki związane z realizacją statutowych zadań. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale: 

 75011 - Urzędy wojewódzkie wynika z konieczności korekty planu wydatków. 

 75018 – Urzędy marszałkowskie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za 

skrócony okres wypowiedzenia oraz odpraw pieniężnych. 

 Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr. 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 


