
Uchwała Nr 792/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 6 lipca 2015 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie 

podania do publicznej wiadomości informacji za 2014 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2, art. 34 ust. 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Uchwały Nr 3624/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu i formy podawania do publicznej wiadomości informacji wymaganych 

ustawą o finansach publicznych, zmienionej Uchwałą Nr 464/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

W Uchwale Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie podania  

do publicznej wiadomości informacji za 2014 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych, załącznik nr 1 do 

uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 



  

Uzasadnienie 

do Uchwały  Nr 792/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 lipca 2015 r. 

 

zmieniającej Uchwałę Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie 

podania do publicznej wiadomości informacji za 2014 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych 

 

Zmiana załącznika do uchwały w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2014 rok 

wymaganych ustawą o finansach publicznych wynika z korekty zobowiązań wymagalnych instytucji kultury 

dokonanej w czerwcu 2015 roku.  

Niniejsza uchwała zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 



 

  Załącznik  
  do Uchwały Nr 792/2015 
 Zarządu Województwa 
 Wielkopolskiego 
  z dnia 6  lipca 2015 r. 

 
 Załącznik nr 1 

  do Uchwały Nr  513/2015 
 Zarządu Województwa 
 Wielkopolskiego 
  z dnia  7 maja  2015 r. 

 

 
Część 1.  

 

Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2014 rok   

 

Wyszczególnienie 
Plan na 2014 rok 

 po zmianach 

Wykonanie  

za 2014 rok 

A. Dochody 1.169.586.038 1.144.296.797,42 

B. Wydatki 1.311.641.841 1.226.916.528,72 

C. Deficyt (A-B) - 142.055.803 - 82.619.731,30 

D. Finansowanie (D1-D2)  142.055.803 142.055.802,64 

  D1. Przychody ogółem 167.055.803 167.055.802,64 

  D2. Rozchody ogółem 25.000.000 25.000.000,00 

 

 

 

 

Część 2.  

 

Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) 

 

Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) w 2014 roku wyniosła  167.859.209,81 zł. 

 

 

 

Część 3. 

 

Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) 

 

Zobowiązania wymagalne w 2014 roku w kwocie 2.385.680,87 zł dotyczą: 

 

1. zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji 

administracyjnych – kwota 788.099,50 zł, z tego: 

 budżet Województwa Wielkopolskiego – kwota 0 zł, 

 jednostki posiadające osobowość prawną SP ZOZ-y – kwota 788.099,50 zł, 

 

2. zobowiązań uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą 

dłużnikiem – kwota 1.597.581,37 zł, z tego: 

 budżet Województwa Wielkopolskiego –  kwota 0 zł, 

 jednostki posiadające osobowość prawną  – kwota 1.597.581,37 zł, z tego: 

 instytucje kultury – kwota 1.811,74 zł, 

 SP ZOZ-y – kwota 1.595.272,52 zł, 

 Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – 497,11 zł. 

 


