
 

  UCHWAŁA  NR  931 / 2011 

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

            z dnia  28  lipca  2011 roku 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia informacji o przebiegu wykonania planów                                                                                    

finansowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego za               

I półrocze  2011 roku. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.)  oraz  art. 265 pkt 

1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240       

ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje :  

 

§ 1 

 

Zatwierdza się informację o przebiegu wykonania planu  finansowego za I półrocze          

2011 roku Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w  Kaliszu, Koninie, Lesznie, 

Pile i Poznaniu, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
z up. Marszałka Województwa 

Leszek Wojtasiak 
    Wicemarszałek 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

do uchwały Nr  931 /2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego                     

z  dnia  28 lipca  2011 roku 

 

 

Zgodnie z  art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych         

( Dz.U. Nr 157,  poz.1240 ze zm.) samorządowe osoby prawne, jakimi są wojewódzkie 

ośrodki ruchu drogowego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu 

terytorialnego w terminie do dnia 31 lipca 2011 roku  informację  o przebiegu wykonania 

planu finansowego za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności                 

i zobowiązań, w tym wymagalnych. 

Sprawozdania WORD sporządziły wykonując zapisy uchwały                                     

Nr VIII/131/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011r.         

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji 

kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze. 

Przedłożone  informacje o przebiegu wykonania planu  finansowego za I półrocze 

2011 roku Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  w Kaliszu, Koninie, Lesznie, 

Pile  i Poznaniu zostały zweryfikowane przez Departament Infrastruktury. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

  

 

Krzysztof Grabowski 

        Członek Zarządu 

 


