
UCHWAŁA NR II/13/10 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 20 grudnia 2010 r. 
 
 

w sprawie: wydatków zamieszczonych w budŜecie Województwa Wielkopolskiego na 
rok 2010 niewygasających z upływem roku budŜetowego. 
 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa    

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze. zm.) oraz art. 263 ust. 2,3,4,5 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budŜecie Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1 określa się termin dokonania wydatków oraz 

przedstawia się plan finansowy tych wydatków. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr II/13/10 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 20 grudnia  2010 r. 

 
 

Wydatek w dziale 600 – Transport i łączność zamieszczony w budŜecie 

Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 oraz wymieniony w załączniku do niniejszej 

uchwały jako wydatek, który nie wygasa z upływem roku budŜetowego przeznaczony 

zostanie w rozdziale 60001 – Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe w kwocie  

71.984.991 zł (§ 6067) na zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŜerskich 

przewozów kolejowych w ramach programu „Zakup 36 szt. Elektrycznych zespołów 

trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, WRPO,  

Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych 

przewozów pasaŜerskich. W związku z zakończoną procedurą przetargową i dokonaniem 

wyboru dostawcy taboru kolejowego (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz) oraz obowiązkiem 

przedłoŜenia dokumentacji przetargowej do kontroli uprzedniej do Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych ww. środki, pochodzące z budŜetu środków europejskich, nie zostaną 

wykorzystane do końca 2010 r.  
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Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota
Termin  

dokonania 
wydatku

1 2 3 4 5 6

71 984 991

600 Transport i ł ączno ść 71 984 991

60001 Krajowe pasa Ŝerskie przewozy kolejowe 71 984 991

6067
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budŜetowych

71 984 991 14.02.2011

Załącznik do Uchwały
Nr II/13/10 
Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego  
z dnia 20 grudnia  2010 r.

OGÓŁEM
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