
Uchwała Nr XVI/256/11
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Poznaniu na 2011 r.

Na podstawie art. 3 ust. 3 w związku z art. 12 ust. 1 a 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 2011 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 XVI/256/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 listopada 2011 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  2011  w  zakresie  przychodów  i 
kosztów. 
Przychody ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.005 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 75 tys. złotych, co związane jest z mniejszymi niż zakładano wpływami 
od tych podmiotów, 

• środki  otrzymane  z  Unii  Europejskiej  (UE)  o  1.300  tys.  złotych  –  spowodowane 
przede wszystkim objęciem z dniem 1 stycznia 2011 r. usług zbierania i dostarczania 
danych FADN, 23% stawką podatku od towarów i usług (VAT); nieotrzymaniem w 
roku bieżącym środków na wypłatę rekompensat dla rolników za udział w programie 
FADN oraz nie realizowaniem zadania w ramach programu Leonardo da Vinci; 

• przychody  z  działalności  gospodarczej  o  1.600  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. 

• Pozostałe  przychody operacyjne  o 130 tys.  złotych  – związane z  odstąpieniem od 
planowanej sprzedaży środków trwałych i wyposażenia; 

2) zwiększeniem poniższych pozycji przychodów: 
• przychody finansowe o 100 tys.  złotych - w związku z prognozowanym wzrostem 

przychodów finansowych, w postaci odsetek bankowych od środków zdeponowanych 
na progresywnym rachunku bankowym oraz innych przychodów finansowych, 

Koszt ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.405 tys. złotych. 
Na powyższą zmianę wpłynęły następujące korekty: 
1) zmniejszenia wymienionych pozycji kosztów: 

• koszty  według  rodzaju  o  2.327  tys.  złotych,  spowodowane  przede  wszystkim 
„cięciami budżetowymi”, w związku z mniejszymi niż zakładano przychodami; 

• koszty finansowe o 4 tys. złotych, w związku z mniejszą niż zakładano aktualizacją 
należności  z  tytułu  odsetek  od  nieterminowego  regulowania  zobowiązań  wobec 
WODR; 

• pozostałe koszty o 74 tys. złotych, wynikające z mniejszej niż zakładano aktualizacji 
należności oraz nie wystąpienia straty w związku ze sprzedażą środków trwałych. 

Powyższe korekty planu finansowego negatywnie wpłynęły na kształt zakładanego wyniku 
finansowego. Planowany wynik uległ bowiem zmniejszeniu o 600 tys. złotych, w związku z 
czym powstaje strata w kwocie 600 tys. złotych. 



W  trakcie  realizacji  planu  finansowego  w  ostatnim  kwartale  2011  r.,  WODR  dołoży 
wszelkich starań, aby zakładaną stratę maksymalnie neutralizować. 

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. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


