
 

 

UCHWAŁA NR VIII/133/11  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
 
zmieniająca uchwałę Nr XLIX/734/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  
5 lipca 2010 r. w sprawie: gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez 
samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie  
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku  
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. Nr z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W uchwale Nr XLIX/734/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r.  
w sprawie: gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki 
budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 
1991 roku, zmienionej uchwałą Nr LI/771/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
25 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 4 dodaje się pkt 5 i pkt 6, w brzmieniu: 

„5) drobne remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii”, 
„6) dofinansowanie działalności innowacyjnej w jednostkach, z uwzględnieniem 
dostosowania bazy i środków dydaktycznych”, 

2) w § 7 pkt 1lit. b otrzymuje brzmienie: 
„b) dokonywania zmian w planach finansowych wydatków rachunków dochodów 
jednostek w zakresie przeniesień między paragrafami”, 

3) w § 7 uchyla się pkt 2. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Uzasadnienie do  
Uchwały Nr VIII/133/11  

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 27 czerwca 2011 r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr XLIX/734/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  
5 lipca 2010 r. w sprawie: gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez 
samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie  
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku  
 
 

Wprowadzenie zmian w powyższej uchwale pozwoli na utrzymanie odpowiedniego 
stanu bazy lokalowej i budynków, w których funkcjonują szkoły oraz wymusi na 
kierownikach jednostek podejmowanie działań skierowanych na rozwój intelektualny, 
współpracę z innymi jednostkami w zakresie podejmowania wyzwań i rozwoju edukacji.  
Powyższych zmian dokonuje się na wniosek z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. 
 
 
 
 
 
 

 
 


