
Uchwała Nr 1478 /2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr 535/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

28 kwietnia 2011r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji  

o wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz o udzielonych umorzeniach 

niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2011 roku 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 Uchwały Nr 3624/2010 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2010r., Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Zmienia się Uchwałę Nr 535/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

28 kwietnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  

o wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz o udzielonych umorzeniach 

niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2011 roku w ten sposób, że załącznik 

nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Finansów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 1478 /2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr 535/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

28 kwietnia 2011r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji  

o wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz o udzielonych umorzeniach 

niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2011 roku 

 

 

Zmiany załącznika do uchwały dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia 

informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 

2011 roku o dane przedstawione przez Departament Geodezji, Kartografii  

i Gospodarki Mieniem w dniu 13 grudnia 2011 roku w piśmie znak DG.II.7151.1.42.2011. 

 

Niniejsza uchwała zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. Tytuł umorzenia Kwota (w zł)

1 2 3

I+II OGÓŁEM                           13 902,88    

I. Dochody pobierane na podstawie odr ębnych ustaw                           10 395,38    

A.
Umorzenia opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na podstawie 
art.. 12 ust.16 i ust.17 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(Dz.U.2004.121.1266 ze zm.)

                           6 188,50    

B.

Uchwała Nr XXVII/394/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
25 września 2000 r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu 
postępowania przy umarzaniu należności, opłat i odsetek oraz odraczania 
płatności i rozkładania na raty wierzytelności Wielkopolskiego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych

                           4 206,88    

II.

Pobrane przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego dochody zwi ązane 
z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 
zleconych jednostkom samorz ądu terytorialnego odr ębnymi ustawami 
i nieodprowadzone na rachunek dochodów bud żetu państwa

                            3 507,50    

A.
Umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na podstawie art. 
30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2006.139.992 ze zm.)

                              330,60    

B.
Umorzenie opłat melioracyjnych na podstawie art. 207 i art. 208 w związku 
z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 
2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) 

                           2 914,18    

C.
Umorzenie opłat melioracyjnych na podstawie art. 177 w związku z art.70 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 
8, poz. 60 ze zm.) 

                              206,37    

D.
Umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na podstawie art. 
67d § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 
2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) 

                                56,35    

Udzielone umorzenia niepodatkowych nale żności bud żetowych w okresie od pocz ątku roku                      
do 31 marca 2011 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 1478/2011
Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
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