
Uchwała Nr  1233/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 29 października 2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr 901/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 r.  

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Województwa 

Wielkopolskiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych od początku 

roku do końca II kwartału 2015 roku  

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 885 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Uchwale Nr 901/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie: podania 

do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz  

o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych od początku roku do końca II kwartału 

2015 roku, załącznik nr 2 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  1233 /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29  października 2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr 901/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 r.  

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Województwa 

Wielkopolskiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych od początku 

roku do końca II kwartału 2015 roku  

 

Zmiany załącznika dokonuje się w związku z przekazaniem informacji przez Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w dniu 27 października 2015 roku o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności 

budżetowych od początku roku do końca II kwartału 2015 roku - pismo znak: DR-V.3221.81.2015 z 27 

października 2015 roku. 

Niniejsza uchwała zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik
do Uchwały Nr  1233 /2015
Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego
z dnia 29  października 2015 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr  901/2015
Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego
z dnia 30 lipca 2015 r.

Lp. Tytuł umorzenia Kwota (w zł)

1 2 3

I+II+III OGÓŁEM                           994 676,26    

I Dochody pobierane na podstawie odr ębnych ustaw                           764 774,50    

A.
Umorzenia opłat za wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej na podstawie 
ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.)

                          754 904,50    

A1
Na podstawie art.12 ust. 16 i 17 ustawy - decyzje Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego

                          745 496,43    

A2
Na podstawie art. 22b ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy - decyzje Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego

                              9 408,07    

B.

Uchwała Nr XLVIII/919/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 
2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w 
stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

                              9 870,00    

B1
§ 63 ust. 8 rozporządzenia MEN z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. Nr 109, 
poz.631), Decyzje Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 
Cerekwicy dotyczące umorzenia płatności za wyżywienie

                              9 870,00    

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

                            98 359,77    

A.
Umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na podstawie art.30 
ust.9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1456 z późn. zm.)

                            88 174,30    

B.
Umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na podstawie art.23a 
ust.10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1456 z późn. zm.)

                              9 740,03    

C.
Umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na podstawie art.67d 
§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 749 z późn. zm.)

                                 143,66    

D.
Umorzenia opłat melioracyjnych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)

                                 301,78    

D1 Na podstawie art.177 w związku z art.70 ustawy                                  229,68    
D2 Na podstawie art.207 i art. 208 w związku z art.70 ustawy                                    72,10    

III Dotacje podlegaj ące zwrotowi w przypadkach okre ślonych w ustawie o 
finansach publicznych

                          131 541,99    

A.

Umorzenia kwot dotacji podlegających zwrotowi na podstawie  art. 104 §1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 60 pkt. 1, art. 61 ust 1 pkt 2, art. 67 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.), art. 67a §1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)

                            94 769,00    

Udzielone umorzenia  niepodatkowych nale żności bud żetowych 
od pocz ątku roku do ko ńca II kwartału 2015 roku



1 2 3

A1

Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 1/DZ-III/2015 z dnia 13 
lutego 2015 r. w sprawie: umorzenia należności przysługujących Województwu 
Wielkopolskiemu z tytułu niewykorzystania dotacji w terminie określonym w 
Porozumieniu nr 2/DZ.III/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r., zmienionym aneksem 
nr 1 z dnia 3 lipca 2014 r. - dotyczy należności od Miasta Konin

                            94 769,00    

B.
Umorzenia kwot dotacji podlegających zwrotowi na podstawie art. 64 i 67 ustawy 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

                            31 595,99    

B1

Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr 1/DK/2015 z dnia 10 marca 
2015 r. w sprawie częściowego umorzenia wraz z odsetkami należności za 2012 
rok od Stowarzyszenia Czas Kultury, ul. Adama Biedrzyckiego 10, 60-272  
Poznań z tytułu udzielonej dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego

                            16 036,99    

B2

Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr 3/DK/2015 z dnia 15 
czerwca 2015 r. w sprawie umorzenia wraz z odsetkami należności za 2014 rok 
od Gminy i Miasta Odolanów, ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów z tytułu udzielonej 
dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego

                            15 559,00    

D.

Umorzenia kwot dotacji podlegających zwrotowi na podstawie art. 104 §1 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeksu postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U. 
z 2013 r., poz.267 ze zm.), art.67a §1 pkt 3 i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.749 ze zm.) , art 67 i art.64 ust.1 
pkt 2) w związku z art. 60 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.)

                              5 177,00    

D1
Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2015 r. w 
sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu dotacji  wraz z odsetkami 
udzielonej w 2014 r. Stowarzyszeniu Razem Możemy Być Lepsi

                              5 177,00    


