
UCHWAŁA  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 20 grudnia 2010 r. 
Nr II/17/10 

 
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego  
na rok 2010 w zakresie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów  
Rolnych na rok 2010. 
 
 
Na podstawie art. 184 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust.5 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241) oraz art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia  
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr.121, 
poz.1266 z późn.zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 
§1 
 

Zmienia się uchwałę nr XLII/590/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego  
na rok 2010, (Dz.Urz.Woj.Wielk. nr 27, poz. 754 z późn.zm) w zakresie planu 
finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2010,  
w ten sposób, że załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone  
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały a załącznik nr 9a otrzymuje brzmienie jak w 
załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
 

Uchwałą nr XLII/590/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego  

na rok 2010, (Dz.Urz.Woj.Wielk. nr 27, poz. 754 z późn.zm)  przyjęty został plan 

przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zmiana planu wraz  

z uszczegółowieniem wydatków zatwierdzona została uchwałą Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego nr XLV/658/10 z dnia 29 marca 2010 r. Podjęcie niniejszej uchwały jest 

niezbędne ze względu na konieczność aktualizacji planu FOGR na rok 2010, zarówno po 

stronie przychodów jak i wydatków.  

Zwiększa się przychody o kwotę 178 828 zł., czyli aktualnie przychody Funduszu 

wynoszą 17 158 828 zł. 

Z uwagi na to, że niektóre podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych 

przedłożyły rezygnację z realizacji zaplanowanych zadań, w § 6270 zmniejsza się te wydatki  

o kwotę 962 900 zł, co pozwala na łączne zwiększenie o 813 750zł wydatków w § 6260 na 

podstawowe roboty rekultywacyjne w sektorze finansów publicznych. Środki te będą 

przeznaczone w całości na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  

Zmniejszyły się także wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 158 700 zł.   

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione. 
 


