
UCHWAŁA Nr 2801/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 października 2016 r. 

 

w sprawie:  zmiany w planie wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w budżecie Województwa 

Wielkopolskiego na 2016 rok 

 

 

 

Na podstawie § 10 pkt. 3 lit b 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 majątkowych na zadania jednoroczne w budżecie Województwa 

Wielkopolskiego na 2016 rok, w taki sposób, że: 

 

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo  

rozdziale 01008 – Melioracje wodne  
 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 

zmniejsza się zadanie: 

 

„Inwestycje melioracyjne” 

z kwoty 5.126.000,00 zł o kwotę 346.791,00 zł do kwoty 4.779.209,00 zł 

 

zwiększa się zadanie: 

 

„Masłówka – odbudowa wałów dwustronnych w km 11+832 – 13+930” 

z kwoty 1.000.000,00 zł o kwotę 346.791,00 zł do kwoty 1.346.791,00 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 2801/2016 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 października 2016 r. 

 

 

w sprawie:  zmiany w planie wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w budżecie Województwa 

Wielkopolskiego na 2016 rok 

 

 

Zmiany w planie wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 

rozdziale 01008 - Melioracje wodne w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Poznaniu, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wynikają z konieczności przeniesienia 

środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na zadanie 

pn. „Masłówka – odbudowa wałów dwustronnych w km 11+832 – 13+930”, które jest współfinansowane ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Powyższe wynika z konieczności dostarczenia do WFOŚiGW „Oświadczenia o zabezpieczeniu środków na 

realizację przedsięwzięcia oraz dokumentach przedstawianych do rozliczenia”. 

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 


