
Uchwała Nr 3524/2010 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 28 stycznia 2010r. 

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach 

niepodatkowych należności budżetowych w 2009 roku  

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Podaje się do publicznej wiadomości informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych 

należności budżetowych w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Finansów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 3524/2010 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 stycznia 2010r. 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach 

niepodatkowych należności budżetowych w 2009 roku  

 

 

Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) podaje się do publicznej wiadomości informację o udzielonych 

umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2009 roku. 

Niniejsza uchwała zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 



Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w 2009 roku

Lp. Tytuł umorzenia Kwota w zł

1 2 3

I+II OGÓŁEM            53 179,40    

I. Dochody pobierane na podstawie odrębnych ustaw            36 106,40    

A.
Umorzenie opłat melioracyjnych wynikające z Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. 

Prawo wodne (Dz.U.2005 Nr 239, poz. 2019 ze zm.) 
           27 669,50    

B.

Umorzenie opłat za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Cerekwicy - Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r., § 66 ust. 1 i 6 (Dz.U. Nr 52, poz. 

467)

             8 436,90    

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

           17 073,00    

A. Umorzenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych            17 073,00    

Załącznik 

do Uchwały Nr 3524/2010

Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego

z dnia 28 stycznia 2010r.
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