
 

UCHWAŁA  NR  1645/2016 

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

            z dnia 25  lutego 2016 r.                              

 

 

w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu                                                                                                                                                                                               

finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Poznaniu za 2015 rok 

 

Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 ze zm.) oraz art. 265 pkt 2 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 

 

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wielkopolskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu za 2015 rok. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

do uchwały Nr  1645/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego                     

z dnia  25  lutego 2016 r. 

 

 

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

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

prawne, jaką jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 

przedstawia właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie  

do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne  

z wykonania planu finansowego jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż  

w planie finansowym. 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok Wielkopolski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu sporządził wykonując zapisy uchwały  

Nr 1532/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2012 r.  

w sprawie: zakresu i formy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji 

kultury oraz innych samorządowych osób prawnych.  

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że sytuacja finansowa Ośrodka jest 

stabilna, pozwala terminowo regulować zobowiązania i nie wskazuje zagrożenia  

dla kontynuacji działalności w roku następnym.  

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

  

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  

 

 

 

 

 

 

 


