
UCHWAŁA Nr 2414/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 lipca 2016 r. 

 

 

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2016  

 

 

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 § 10 pkt. 1 Uchwały XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 

2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 

r. poz. 8982 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, w taki 

sposób, że: 

 

w dziale 750 – Administracja publiczna 

rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie 

zmniejsza się 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 66.031.810,00 zł o kwotę 8.460,00 zł do kwoty 66.023.350,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

z kwoty 44.972.035,00 zł o kwotę 7.860,00 zł do kwoty 44.964.175,00 zł 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 21.059.775,00 zł o kwotę 600,00 zł do kwoty 21.059.175,00 zł 

 

zwiększa się 

grupę paragrafów Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

  z kwoty 169.281,00 zł o kwotę 8.460,00 zł do kwoty 177.741,00 zł 

 

rozdziale 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 

w ramach Wydatków jednostki budżetowej 

zmniejsza się 

  grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

  z kwoty 22.500,00 zł o kwotę 3.260,00 zł do kwoty 19.240,00 zł 
 

zwiększa się 

grupę paragrafów wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

  z kwoty 27.500,00 zł o kwotę 3.260,00 zł do kwoty 30.760,00 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 2414/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 lipca 2016 r. 

 

 

w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2016  
 

 

 

  
 

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

 75018 - Urzędy marszałkowskie wynika z konieczności: 

- zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla ekspertów dokonujących podwójnej oceny wniosków  

o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ - kwota 600,00 zł. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

- zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku – kwota 8.460,00 zł. 

 

 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego wynika z konieczności zabezpieczenia 

środków na wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. 

 Zmiany zostały dokonane na wnioski Naczelnika Departamentu Organizacyjnego i Kadr. 
 
 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 


