
Uchwała Nr 1214/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 października 2015 r. 

 

 

 

 

w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

w Poznaniu na 2015 r. 

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa 

rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474) oraz art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.              

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), § 2 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki 

finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2014 r.,  

poz. 1506 )  Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

 

 

 

§1 

 

 

Zatwierdza się zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Poznaniu na 2015 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

 

 

§ 2 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Dyrektorowi Wielkopolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

 

 

 

§ 3 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie  

do uchwały Nr 1214 /2015. 

 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 października 2015 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. z 2013 r., poz. 885 

ze zmianami), dokonuje zmiany planu finansowego na rok 2015 w zakresie wydatków 

majątkowych. 

 
 

Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 200.000,00 zł. 

 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu realizuje w roku 2015 szeroki zakres 

zadań inwestycyjnych, finansowanych zarówno z dotacji celowych, udzielonych przez 

Województwo Wielkopolskie i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i z środków własnych 

WODR. 

 

W wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wyłoniono projekty i plany 

przebudowy oraz modernizacji, kolejnych etapów założonych zadań inwestycyjnych, których 

kosztorysy inwestorskie, stanowiące podstawę do oszacowania wartości robót i usług, przekraczają 

przyjęte w planie inwestycyjnym kwoty na te cele. 

 

W związku z powyższym niezbędne jest zwiększenie wydatków majątkowych, pokrytych 

ze środków własnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, o kwotę 

200.000,00 zł. 

 

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 
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