
Uchwała Nr  II/24/10
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Poznaniu na 2010 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 2010 r. stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do Uchwały Nr  II/24/10
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r.

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  2010  w  zakresie 
przychodów i kosztów oraz  wydatków majątkowych.

Przychody ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.614 tys. złotych. 
Na powyższą zmianę wpływ miały następujące zdarzenia:

1) zmniejszenie wymienionych pozycji przychodów:
• środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

o  310  tys.  złotych,  co  związane  jest  z  mniejszymi  niż  zakładano  wpływami  od  tych 
podmiotów,

• środki  otrzymane  z  Unii  Europejskiej  (UE)  o  1.600  tys.  złotych  –  spowodowane 
przesunięciem w czasie  (na lata  2011-2012)  realizacji  zadań powierzonych  WODR w 
ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” 
w ramach PROW 2007-2013,

• przychody  z  działalności  gospodarczej  o  2.000  tys.  złotych  –  wynikające  z 
niezrealizowania zakładanych 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:

• przychody  finansowe  o  146  tys.  złotych  -  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 150 tys.  złotych,  co wynika w głównej mierze z nieodpłatnego 
przekazania sprzętu komputerowego w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: ”Wioska internetowa – kształcenie na odległość 
na terenach wiejskich”.

Koszt ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 5.089 tys. złotych.
Na powyższą zmianę wpłynęły następujące korekty:

1) zmniejszenia wymienionych pozycji kosztów:
• koszty  według  rodzaju  o  5.083  tys.  złotych,  spowodowane  przede  wszystkim 

przesunięciem  w czasie   (na  lata  2011-2012)  kosztów  realizacji  zadań  powierzonych 
WODR w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i 
leśnictwie”  w  ramach  PROW  2007-2013  oraz  nierealizowanie  zadań  w  ramach  tzw. 
Cross-compliance.

• pozostałe koszty o 15 tys. złotych, wynikające z mniejszej niż zakładano straty ze zbycia 
sprzedanych środków trwałych,
2) zwiększeniem poniższych pozycji kosztów:

• koszty  finansowe  o  9  tys.  złotych,  w  związku  z  aktualizacją  odsetek  od  zaległych 
należności.



Powyższe  korekty planu finansowego pozytywnie  wpłynęły  na kształt  zakładanego 
wyniku finansowego. Planowana strata uległa zmniejszeniu o 1.475 tys. złotych i wynosi 395 
tys. złotych.

Zmniejszeniu o 240 tys. podlegają także wydatki majątkowe i wynoszą po zmianie 60 
tys. zł.
Korekta ww. pozycji związana jest z niepodjęciem prac adaptacyjnych pomieszczeń stołówki 
w Centrum Edukacyjno – Wystawowym w Marszewie z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu 
Doradczego w powiecie  pleszewskim i  CEW w Marszewie oraz przesunięciem na termin 
późniejszy adaptacji hotelu w Centrum Wystawowo – Szkoleniowym w Sielinku.

Kwota 60 tys.  złotych zostanie przeznaczona na zakup środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ze względu na specyfikę 
swojej  działalności,  musi   utrzymywać  pewne  rezerwy  finansowe  w  pieniądzu,  które 
zdeponowane  są  na  rachunkach  progresywnych.  Są  one  przeznaczone  na  sfinansowanie 
pozyskiwanych zadań zlecanych i powierzanych, których refundacja następuje dopiero po ich 
zakończeniu.
Utrzymywanie   w ciągu roku ww. rezerw na  poziomie  około  5 mln  złotych  pozwala  na 
realizację  zadań  w  ramach  PROW  2007-2013  oraz  „Polski  FADN”  bez  konieczności 
zaciągania kredytów bankowych.


