
 
Uchwała Nr 1258  / 2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  31   pa ździernika 2011 roku 

 
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego podjętych na XV sesji w dniu 24 października 2011 roku. 

 

 

Na podstawie § 69 i § 70 Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. 

Wielk. z 2003r. Nr 216, poz. 4708, zmiana: Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2007r. Nr 20, poz. 

519), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się harmonogram realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i Kierownikom 

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, określonych w załączniku 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Załącznik do Uchwały Nr 1258  / 2011 

      Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
                         z dnia 31  października 2011 roku 

 
 
 

Harmonogram realizacji uchwał XV Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 24 października 2011 roku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

 
L.p. Nr uchwały Uchwała Określenie zadania 

do realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialny za 

realizację 
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - 

1. XV/ 219 /11 uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego 
Województwa Wielkopolskiego 

Realizacja zgodnie 
z zapisami 
zawartymi w 
uchwale. 

bez zbędnej 
zwłoki 

Dyrektor KS 

2. XV/ 220 /11 uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego 
Województwa Wielkopolskiego 

Realizacja zgodnie 
z zapisami 
zawartymi w 
uchwale. 

bez zbędnej 
zwłoki 

Dyrektor KS 

3. XV/ 221 /11 uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego 
Województwa Wielkopolskiego  

Realizacja zgodnie 
z zapisami 
zawartymi w 
uchwale. 

bez zbędnej 
zwłoki 

Dyrektor KS 

4. XV/ 222 /11 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji 
stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

Realizacja zgodnie 
z zapisami 
zawartymi w 
uchwale. 

bez zbędnej 
zwłoki 

Dyrektor KS 

5. XV/ 223 /11 uchwała   zmieniająca uchwałę Nr  IV/46/11 SWW  z dn. 21 
lutego 2011r w sprawie:  budżetu Województwa 
Wielkopolskiego na rok 2011.    
 

Realizacja zgodnie 
z zapisami 
zawartymi w 
uchwale. 

bez zbędnej 
zwłoki 

Dyrektor DF 



6. XV/ 224 /11 uchwała   zmieniająca uchwałę Nr  IV/45/11 SWW                                             
z dn. 21 lutego 2011r w sprawie: Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Województwa Wielkopolskiego na  2011 rok i lata 
następne 
 

Realizacja zgodnie 
z zapisami 
zawartymi w 
uchwale. 

bez zbędnej 
zwłoki 

Dyrektor DF 

7. XV/ 225 /11 uchwała   zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji 
Województwa Wielkopolskiego 
 

Realizacja zgodnie 
z zapisami 
zawartymi w 
uchwale. 

bez zbędnej 
zwłoki 

Dyrektor DF 

8. XV/ 226 /11 uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 
Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 
 

Realizacja zgodnie 
z zapisami 
zawartymi w 
uchwale. 

bez zbędnej 
zwłoki 

Dyrektor DZ 

9. XV/ 227 /11 uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności 
Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Rehabilitacyjno-
Kardiologicznym w Kowanówku      
 

Realizacja zgodnie 
z zapisami 
zawartymi w 
uchwale. 

bez zbędnej 
zwłoki 

Dyrektor DZ 

10. XV/ 228 /11 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego do projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie 
zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego 
Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie. 

Realizacja zgodnie 
z zapisami 
zawartymi w 
uchwale. 

bez zbędnej 
zwłoki 

Dyrektor DZ 

11. XV/ 229 /11 uchwała zmieniająca uchwałę Sejmiku  Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2011r nr VII/122/11 w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu 
terytorialnego w 2011 roku. 

Realizacja zgodnie 
z zapisami 
zawartymi w 
uchwale. 

bez zbędnej 
zwłoki 

Dyrektor DG 

12. XV/ 230 /11 uchwała w sprawie udzielenia  zgody na przekazanie prawa 
własności nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy 
Śrem. 
 

Realizacja zgodnie 
z zapisami 
zawartymi w 
uchwale. 

bez zbędnej 
zwłoki 

Dyrektor DG 

13. XV/ 231 /11 uchwała w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w 
Dobrzycy-Zespołu Pałacowo-Parkowego. 
 

Realizacja zgodnie 
z zapisami 
zawartymi w 
uchwale. 
 

bez zbędnej 
zwłoki 

Dyrektor DK 



14. XV/ 232 /11 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez 
Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom 
samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów 
pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami 
samorządu terytorialnego. trwałego samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  
 

Realizacja zgodnie 
z zapisami 
zawartymi w 
uchwale. 

bez zbędnej 
zwłoki 

Dyrektor DOW 

15. XV/ 233 /11 Uchwała zmieniająca uchwałę  Nr VII/115/11 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2011r . 
sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo 
Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu 
terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy 
Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu 
terytorialnego. 

Realizacja zgodnie 
z zapisami 
zawartymi w 
uchwale. 

bez zbędnej 
zwłoki 

Dyrektor DOW 

 
Uwaga: Informację o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego należy przesłać do Kancelarii Sejmiku  

               w terminie do dnia  25   listopada  2011 roku. 
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