
UCHWAŁA  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  18 kwietnia 2011 r. 
Nr  VI/89/11 

 

 

w sprawie uchylenia zasad dofinansowania prac związanych z ochroną, rekultywacją 

i poprawą jakości gruntów rolnych, obowiązujących przy opracowaniu rocznych 

planów finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

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

województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) w związku z art. 90  

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz..zm.) Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

§1 

 

Traci moc uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXVI/366//08  

z dnia 21 lipca 2008 r. sprawie ustalenie zasad dofinansowania prac związanych  

z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, obowiązujących przy 

opracowaniu rocznych planów finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie do Uchwały 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  18 kwietnia 2011 r. 
Nr  VI/89/11 

 
 

Zgodnie z przepisem art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241) z dniem  

31 grudnia 2010 r. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych został zlikwidowany a środki 

związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych stały się dochodami budżetu 

województwa. Jednocześnie wymieniona ustawa w art.23 wprowadza zmiany do ustawy  

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.), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. Wydatkowanie  

środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 

będzie następowało w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).  

W związku z przedstawionymi uregulowaniami prawnymi konieczne jest uchylenie 

uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXVI/366//08 z dnia 21 lipca 2008 r.  


