
 
Uchwała Nr 3930/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 29 czerwca 2017 roku 

 
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego podjętych na XXXII sesji w dniu 19 czerwca 2017 roku. 

 

 

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

Woj. Wielk. z 2013 r., poz. 431 z późn. zm.), 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 3930/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 czerwca 2017 roku 

 

Harmonogram realizacji uchwał XXXII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 19 czerwca 2017 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.  XXXII/813/17 

 

Uchwała SWW zmieniająca uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.  

w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego 

na rok 2017. 

 

Realizacja zgodnie  

z zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DF 

2.  XXXII/814/17 

 

Uchwała SWW zmieniająca uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.  

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne. 

 

Realizacja zgodnie  

z zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DF 

3.  XXXII/815/17 

 

Uchwała SWW w sprawie: zakresu i formy informacji  

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Wielkopolskiego za I półrocze, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć wieloletnich. 

 

Realizacja zgodnie  

z zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DF 

4.  XXXII/816/17 

 

Uchwała SWW w sprawie: zakresu i formy informacji  

o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych 

instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za 

I półrocze. 

 

Realizacja zgodnie  

z zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DF 



5.  XXXII/817/17 

 

Uchwała SWW w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez 

Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi 

Gnieźnieńskiemu, Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi Średzkiemu 

oraz Miastu i Gminie Śmigiel. 

 

Realizacja zgodnie  

z zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DT 

6.  XXXII/818/17 

 

Uchwała SWW w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2016 w oparciu 

o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 

 

Realizacja zgodnie  

z zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor ROPS 

7.  XXXII/819/17 

 

Uchwała SWW w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/771/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 

r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na 

obszarze Województwa Wielkopolskiego. 

 

Realizacja zgodnie  

z zapisami zawartymi 

w uchwale. 

Bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DK 

8.   XXXII/820/17 

 

Uchwała SWW 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 w ramach VII edycji 

konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. 

 

Realizacja zgodnie  

z zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DR 

9.  XXXII/821/17 

 

Uchwała SWW w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez 

Województwo Wielkopolskie Gminie Opatówek. 

 

Realizacja zgodnie  

z zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DSR 

10.  XXXII/822/17 

 

Uchwała SWW zmieniająca uchwałę w sprawie: nadania statutu 

Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu. 

 

Realizacja zgodnie  

z zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DSR  



11.  XXXII/823/17 

Uchwała SWW w sprawie: wyznaczenia wiceprzewodniczącego 

Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Realizacja zgodnie  

z zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DSR 

12.  XXXII/824/17 

 

Uchwała SWW w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli 

podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej 

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora 

ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. prof. Mieczysława 

Walczaka w Osiecznej. 

 

Realizacja zgodnie  

z zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DZ 

13.  XXXII/825/17 

 

Uchwała SWW zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady 

Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie 

opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Pulmonologii 

i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. 

 

Realizacja zgodnie  

z zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DZ 

14.  XXXII/826/17 

 

Uchwała SWW w sprawie: nadania statutu Szpitala 

Wojewódzkiego w Poznaniu.  

 

Realizacja zgodnie  

z zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DZ 

15.  XXXII/827/17 

 

Uchwała SWW w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa polegającego na podjęciu uchwały  

nr XVI/244/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

28 listopada 2011 r. w sprawie podziału północnej części 

Województwa Wielkopolskiego: powiatów złotowskiego, 

pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego  

i wągrowieckiego, na obwody łowieckie. 

 

Realizacja zgodnie  

z zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DR 

16.  XXXII/828/17 

Uchwała SWW w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa polegającego na podjęciu uchwały  

nr XVI/244/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

28 listopada 2011 r. w sprawie podziału północnej części 

Województwa Wielkopolskiego: powiatów złotowskiego, 

pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego  

i wągrowieckiego, na obwody łowieckie. 

 

Realizacja zgodnie  

z zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DR 



17.  XXXII/829/17 

 

Uchwała SWW w sprawie: wyrażenia stanowiska o konieczności 

wprowadzenia regulacji prawnych, które będą skutecznie 

przeciwdziałać składowaniu i magazynowaniu odpadów  

w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

 

Realizacja zgodnie  

z zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor DSR 

18.  XXXII/830/17 

 

Uchwała SWW w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji 

stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

Realizacja zgodnie  

z zapisami zawartymi 

w uchwale. 

bez zbędnej 

zwłoki 
Dyrektor KS 

19.  XXXII/831/17 

 

Uchwała SWW w sprawie: podjętych prób odebrania rybakom 

śródlądowym rekompensat wodno-środowiskowych w ramach 

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. 

 

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 21 lipca 2017 roku. 


