
 
Uchwała Nr 858/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 23 lipca 2015 roku 

 
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego podjętych na IX sesji w dniu 20 lipca 2015 roku. 

 

 

Na podstawie § 69 i § 70 Statutu Województwa Wielkopolskiego (tekst jedn.: Dz. Urz. 

Woj. Wielk. z 2013 r., poz. 431), 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 858/2015 

      Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                         z dnia 23 lipca 2015 roku 

 

 

Harmonogram realizacji uchwał IX Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 20 lipca 2015 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. IX/235/15 

 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/44/15 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w 

sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego 

na rok 2015. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DF 

2. IX/236/15 

 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/43/15 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w 

sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2015 rok  

i lata następne. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DF 

3. IX/237/15 

 

Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 

2015 r. i 2016 r. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DF 

4. IX/238/15 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu 

położonego w Kowanówku. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DG 



5. IX/239/15 

 

Uchwała w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości na rzecz Miasta Poznania. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DG 

6. IX/240/15 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VI/158/15 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu, 

Powiatowi Średzkiemu, Powiatowi Pilskiemu oraz Miastu i 

Gminie Śmigiel. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DT 

7. IX/241/15 

 

Uchwała w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą 

Parowozownia Wolsztyn. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DT 

8. IX/242/15 

 

Uchwała w sprawie w sprawie likwidacji aglomeracji Bolewice, 

w gminie Miedzichowo. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DSR 

9. IX/243/15 

 

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grabów nad 

Prosną. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DSR 

10. IX/244/15 

 

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzyż 

Wielkopolski. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DSR 

11. IX/245/15 

 

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miejska Górka. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DSR 

12. IX/246/15 

 

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Opatówek. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DSR 



13. IX/247/15 

 

Uchwała w sprawie powierzenia gminom: Chodzież, Wyrzysk, 

Krajenka, Wysoka, Kostrzyn, Swarzędz, Łubowo, Pobiedziska, 

Września, Powidz, Godziesze Wielkie, Ceków Kolonia, Perzów, 

Międzychód, Miejska Górka, Śmigiel, zadania samorządu 

województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego 

na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków 

psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DZ 

14. IX/248/15 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DZ 

15. IX/249/15 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

finansowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Kramsk. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor ROPS 

16. IX/250/15 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

finansowej przez Województwo Wielkopolskie Miastu Konin. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor ROPS 

17. IX/251/15 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez 

Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom 

samorządu terytorialnego (dział 630 „Turystyka”). 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DS 

18. IX/252/15 

 

Uchwała w sprawie: zmiany składu Rady Muzeum przy 

Muzeum Okręgowym im. Stanisława Staszica w Pile. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DK 

19. IX/253/15 

 

Uchwała w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy i włączenia jej w struktury Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DE 



20. IX/254/15 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie jednorazowych 

stypendiów naukowych Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DE 

21. IX/255/15 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLI/799/14 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w 

sprawie podziału południowej części Województwa 

Wielkopolskiego: powiatów jarocińskiego, kaliskiego, 

kępińskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, ostrowskiego i 

ostrzeszowskiego na obwody łowieckie. 

 

Realizacja zgodnie z 

zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DR 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku. 


