
Uchwała Nr 1941/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego za rok 2015 

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 486), w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2004 r.  

o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r., poz. 356) oraz § 8 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 sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego za rok 2015 

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu stanowiące załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 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. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 



  

 

 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 1941/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego za rok 2015 

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

 

Projekt planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 

2015 r. został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą  

Nr 63/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. 

Zgodnie § 8 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), sprawozdanie  

z wykonania planu finansowego ośrodek wojewódzki przedkłada do zatwierdzenia właściwemu 

zarządowi województwa. Zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia  

22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r., poz. 356), Rada 

Społeczna Doradztwa Rolniczego opiniuje ww. sprawozdanie przed jego zatwierdzeniem przez 

właściwy zarząd województwa. 

Przedkładane do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego sprawozdanie  

z wykonania planu finansowego za rok 2015 Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Poznaniu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę uchwałą Nr 3/2016 Rady Społecznej 

Doradztwa Rolniczego przy Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z dnia 

19 kwietnia 2016 r. 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015 Wielkopolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Poznaniu stanowi załącznik do uchwały przedkładanej do 

zatwierdzenia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

Sytuacja finansowa Ośrodka jest stabilna, pozwala terminowo regulować zobowiązania i nie 

wykazuje zagrożenia dla kontynuacji działalności w roku 2016. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  


