
UCHWAŁA Nr 3176/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

 

 

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

Wielkopolskiego na 2021 rok 

 

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 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), § 10 pkt 1 Uchwały Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego 

na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 10256), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. 

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021, 

w następujący sposób: 

 

w dziale 600 - Transport i łączność 

rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 

zmniejsza się 

 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 

z kwoty 19.159.783,00 zł o kwotę 28.956,00 zł do kwoty 19.130.827,00 zł 

§ 4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 

 z kwoty 500.000,00 zł o kwotę 50.575,00 zł do kwoty 449.425,00 zł 

zwiększa się 

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

z kwoty 1.308.134,00 zł o kwotę 28.956,00 zł do kwoty 1.337.090,00 zł 

§ 4580 - Pozostałe odsetki 

o kwotę 50.575,00 zł do kwoty 50.575,00 zł 

 

§ 2. 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



 2 

  Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 3176/2021 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 
 

 

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

Wielkopolskiego na 2021 rok 

 

 Dokonanie zmian w planie finansowym wydatków Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Poznaniu w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie wynika 

z konieczności zabezpieczenia środków: 

- do wysokości faktycznie planowanych wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

- na zapłacenie zasądzonych odsetek ustawowych przez Sąd Okręgowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy 

w sprawie o sygn. akt IX GC 1330/19 dotyczącej naliczonych kar umownych wykonawcy remontu drogi 

wojewódzkiej nr 432 w m. Śrem, ul. Staszica z 2017/2018 r. oraz odsetek ustawowych zasądzonych przez 

Sąd Rejonowy w Gostyniu I Wydział Cywilny w sprawie o  sygn. akt  I C 381/17 dotyczącej uszkodzenia 

samochodu podczas robót drogowych. 

Zmiany zostały dokonane na wnioski Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 


