
Uchwała Nr XXIX/578/12 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 grudnia 2012 r. 
 
 
 
 
w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu na 2012 r. 
 
 
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa 
rolniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 ze zm.) oraz  art. 52 ust. 3 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
 
 
 
 

§1 
 

 
Zatwierdza się zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu na 2012 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 
 
 

§ 2 
 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 

§ 3 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr XXIX/578/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia17 grudnia 2012 

 
 
 

 
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa  Rolniczego w Poznaniu, mając na względzie 

zapisy art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, 
poz. 1240 ze zmianami), dokonuje zmiany planu finansowego na rok 2012 w zakresie 
przychodów i kosztów oraz innych danych. 

 
Przychody ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 505.000,00 zł 

Na powyższą zmianę wpływ miały następujące zdarzenia: 
1) zmniejszenie wymienionych pozycji przychodów: 

• środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych o 395.000,00 zł, co związane jest z mniejszymi niż zakładano 
wpływami od tych podmiotów, 

• przychody z działalności gospodarczej o 900.000,00 zł – wynikające z mniejszego 
niż zakładano wykonania usług kompleksowej oceny gospodarstw rolnych w 
zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności, dofinansowywanych z 
działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

2) zwiększeniem poniższych pozycji przychodów: 
• środki otrzymane z Unii Europejskiej o 630.000,00 zł – wynikające z realizacji I i 

II etapu projektu pn. „Szkolenia z zakresu wymogów wzajemnej zgodności  w 
województwie wielkopolskim” w ramach pomocy przyznanej na podstawie 
umowy nr 00005-6900-FA1900358/11 przez Fundację Programów Pomocy dla 
Rolnictwa FAPA, 

• przychody finansowe o 30.000,00 zł - w związku z prognozowanym wzrostem 
przychodów finansowych, w postaci odsetek bankowych od środków 
zdeponowanych na progresywnym rachunku bankowym oraz innych przychodów 
finansowych,  

• pozostałe przychody o 130.000,00 zł – wynikające z rozwiązania rezerw z lat 
ubiegłych, otrzymaną pomocą  de minimis oraz sprzedażą zbędnego wyposażenia. 

Koszt ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 565.000,00 zł 
Na powyższą zmianę wpłynęły następujące korekty: 

1) zmniejszenia wymienionych pozycji kosztów: 
• koszty według rodzaju o 676.000,00 zł, spowodowane przede wszystkim korektą 

kosztów, w związku z mniejszymi niż zakładano przychodami;  
2) zwiększenia poniższych kategorii kosztów: 

• koszty finansowe o 60.000,00 zł, w związku z większymi niż zakładano kosztami z 
tytułu odsetek od mylnie ustalonej wielkości podatku od nieruchomości oraz 
zwrotu dotacji do budżetu państwa; 

• pozostałe koszty o 51.000,00 zł, wynikające z większej niż zakładano aktualizacji 
należności. 

3) Zwiększenia o 60.000,00 zł obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu 
podatku dochodowego od osób prawnych. 

  



Powyższe korekty dokonane w planie finansowym na rok 2012 nie wpłynęły na kształt 
zakładanego wyniku finansowego oraz nie spowodowały zwiększenia dotacji z budżetu 
państwa i zwiększenia planowanego stanu zobowiązań.  
 
 
 
 
 
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 


