
Uchwała Nr 1305/15 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 listopada 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 1305/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 listopada 2015r. 

 

 

 

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 przychodów, kosztów, 

kosztów finansowanych z dotacji celowej oraz innych danych. 

 

Przychody ogółem zmniejszają się o 399.000,00 zł. 

W  niżej wymienionych kategoriach przychodów dokonano następujących korekt: 

 

1) Dotacje z budżetu państwa, w tym: dotacje przedmiotowe zmniejszono o 25.000,00 zł, 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 

lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących 

zadania na rzecz rolnictwa, WODR wniósł o przyznanie dotacji na realizację zadania pn. Nagrody 

przyznawane i wypłacane za zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wice czempionów na 

XXI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2015 w dniach 30-31 maja 2015 r. 

Zmiana zasad wypłat dofinansowania w roku 2015 spowodowała, iż WODR nie może ubiegać się 

o przyznanie dotacji przedmiotowej, może natomiast otrzymać refundację wypłaconych nagród. 

Przychody z tego tytułu ujęto w pozostałych przychodach operacyjnych. 

2) Środki otrzymane od pozostałych jednostek  zaliczanych do sektora finansów publicznych 

obniżono o 60.000,00 zł, w związku z niższym niż planowano dofinansowaniem z 

WFOŚiGW na realizację projektów edukacyjnych.  

W roku 2015 WFOŚiGW w Poznaniu przyznał WODR dotacje, na jedno z dwóch planowanych 

zadań pn. „Odnawialne źródła energii w krajobrazie Wielkopolski”. 

3) Środki otrzymane z Unii Europejskiej zwiększono o 611.000,00 zł.  

Korekty dokonano w związku z zakończeniem realizacji wszystkich zadań finansowanych z 

środków UE w ramach PROW 2007-2013,  na podstawie złożonych wniosków o płatność. 

Dokonano także weryfikacji przychodów, dotyczących zbierania danych rachunkowych oraz 

opracowania końcowego zestawu książek z danymi rachunkowymi w roku 2014 dla potrzeb 

Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych „Polski 

FADN” 

4) Przychody finansowe obniżono o 35.000,00 zł, na co wpływ miało w głównej mierze 

obniżenie stóp procentowych od lokat i depozytów oraz zmniejszenie lokowanej kwoty. 

5) Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej skorygowano o 950.000,00 zł, w 

związku niższymi niż zakładano wpływami z działań komercyjnych prowadzonych przez 

WODR. 

6) Pozostałe przychody zwiększono o 60.000,00 zł, mając na względzie wzrost wartości 

przychodów współmiernych do amortyzacji rozliczanej w czasie. 
 

Koszty ogółem ulegają zmniejszeniu o 937.000,00 zł. 

W poszczególnych kategoriach kosztów dokonano następujących korekt: 

1) Zmniejszono koszty według rodzaju o 1.042.000,00 zł. 

Zmiany dokonane w poszczególnych kategoriach kosztów rodzajowych wynikają z 

przeanalizowania rzeczywistych, bieżących wydatków, koniecznych do poniesienia do 

końca okresu sprawozdawczego, w poszczególnych podziałkach planu finansowego. 

2) Zwiększono o 5.000,00 zł koszty finansowe, uwzględniając większe niż planowano odpisy 

aktualizacyjne naliczonych odsetek od przeterminowanych należności na rzecz WODR. 



3) Zwiększono pozostałe koszty o kwotę 100.000,00 zł, w związku z korektą podatku VAT, na 

podstawie art. 90a Ustawy o podatku od towarów i usług. 

Korekta dotyczy rozliczenia podatku VAT, naliczonego od nakładów poniesionych na przebudowę 

nieruchomości, przewidzianej pierwotnie na potrzeby działalności gospodarczej, dla której od 

01.01.2015 r. zmieniono przeznaczenie. Nieruchomość jest wykorzystywana zarówno do zadań 

gospodarczych, jak i działalności statutowej. 

4) Skorygowano koszty finansowane z dotacji celowej, poprzez dokonanie przeniesień 

pomiędzy poszczególnymi kategoriami tych wydatków. 
 

Oszacowano kwotę zmiany stanu produktów, która koryguje wynik finansowy roku 2015. Mając na 

względzie zasadę współmierności przychodów i kosztów, ustalono wartość korekty kosztów 

rodzajowych, związanej z zarachowaniem w roku bieżącym przychodów dotyczących roku 2014 

(realizacja zadań finansowanych z PROW 2007-2013). 

 

Dokonano korekt danych uzupełniających w części B. planu finansowego na rok 2015, poprzez 

urealnienie zapisanych wartości bilansowych. 

 

Powyższe korekty dokonane w planie finansowym na rok 2015 wpłynęły negatywnie na 

kształt zakładanego wyniku finansowego, poprzez pogłębienie straty finansowej, co spowodowane 

jest w głównej mierze mniejszymi niż zakładano wpływami z działalności gospodarczej WODR. 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 
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