
Uchwała Nr 1952/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 28 kwietnia 2016 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 I kwartału 2016 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.) oraz § 3 ust. 2 Uchwały Nr 3624/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

11 marca 2010 r., w sprawie zakresu i formy podawania do publicznej wiadomości informacji wymaganych 

ustawą o finansach publicznych, zmienionej Uchwałą Nr 464/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o: 

1) wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały,  

2) udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, zgodnie z załącznikiem  

nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 1952 /2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 kwietnia 2016 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 I kwartału 2016 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.) oraz § 3 ust. 2 Uchwały Nr 3624/2010 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2010 r., w sprawie zakresu i formy podawania do publicznej wiadomości 

informacji wymaganych ustawą o finansach publicznych, zmienionej Uchwałą Nr 464/2015 z dnia 23 kwietnia 

2015 r.  podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego 

oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych od początku roku do końca  

I kwartału 2016 roku. 

Niniejsza uchwała zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
  

 

 

 

 

 



Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

A. Dochody 1 072 566 151 284 106 539,06

B. Wydatki 1 157 566 151 153 400 916,56

C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) -85 000 000 130 705 622,50

D. Finansowanie (D1-D2) 85 000 000 89 710 869,32

  D1. Przychody ogółem 121 000 000 94 710 869,32

  D2. Rozchody ogółem 36 000 000 5 000 000,00

33 000 000,00

53 500 000,00

86 500 000,00

80 555 802,64

167 055 802,64

Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego od początku roku

 do końca I kwartału 2016 roku

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 1952 /2016

Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego

z dnia 28 kwietnia 2016 r.
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Lp. Tytuł umorzenia Kwota (w zł)

1 2 3

I+II+III+IV OGÓŁEM                             45 381,98    

I Dochody pobierane na podstawie odrębnych ustaw                               8 684,02    

A.

Umorzenia opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na podstawie 

ustawy z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.)

                             8 105,52    

A1
Decyzje  Marszałka Województwa Wielkopolskiego na podstawie art.12 ust. 16 i 

17 ustawy
                              8 105,52    

B.

Uchwała Nr XLVIII/919/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 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

                                578,50    

B1

Decyzja Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy 

Nowej dotycząca umorzenia płatności za wyżywienie na podstawie § 63 ust. 8 

rozporządzenia MEN z 12 maja 2011 roku (Dz.U. Nr 109, poz.631)

                                578,50    

II

Pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i 

nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa

                            25 054,96    

A.

Decyzje Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu z 

upoważnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego - umorzenia 

nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek na podstawie art.30 

ust.9 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.114 ze zm.)

                           22 387,65    

B.

Decyzje Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu z 

upoważnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego - umorzenia 

nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek na podstawie 

art.23a ust.10 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.114 ze zm.)

                             2 629,31    

C.

Decyzje Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu z 

upoważnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego - umorzenia kosztów 

upomnień dot. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na podstawie 

art.67d §1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 

r. poz. 613 ze zm.)

                                  38,00    

III
Dotacje podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w ustawie o 

finansach publicznych
                            10 302,00    

A.

Umorzenia kwot dotacji podlegających zwrotowi na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 

i § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., 

poz. 613 ze zm.) w zw. z art. 64 ust. 1 i art. 67 ustawy z 27 sierpnia 2009 o 

finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

                           10 302,00    

A1

Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie umorzenia 

należności za 2012 rok wraz z odsetkami  od Parafii pw. Św. Jadwigi w Pępowie 

z tytułu udzielonej dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego

                            10 302,00    

IV
Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich
                              1 341,00    

A.

art. 64 ust. 1 w zw. z art. 55, art. 67 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)

                             1 341,00    

Udzielone umorzenia  niepodatkowych należności budżetowych 

od początku roku do końca I kwartału 2016 roku

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr  1952  /2016

Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego

z dnia 28 kwietnia 2016 r.



1 2 3

A1

Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego wydana w imieniu 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego jako  Instytucji Pośredniczącej dla 

Osi Priorytetowej 4 -  "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" 

Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - umorzenie zapłaty odsetek 

naliczonych jak dla zaległości podatkowych z tytułu niezłożenia wniosku o 

płatność w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie

                              1 341,00    


