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Załącznik do uchwały nr XXXVIII/929/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 listopada 2017 r. 

 

PLAN PRACY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

na 2018 rok 

 

Data Sesji 

Tematyka posiedzenia Departament 

odpowiedzialny 

/Uwagi 

29 stycznia 

1. Informacja z przebiegu działalności Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego i jego komisji w 

2017 roku. 

KS 

26 lutego 

1. Informacja w sprawie wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i 

placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego – zgodnie z art. 30a Karty 

Nauczyciela (KN) 

DE 

2. Sprawozdanie z realizacji interpelacji i zapytań 

zgłoszonych przez Radnych Województwa 

Wielkopolskiego V kadencji oraz wniosków 

zgłoszonych na Komisjach Sejmiku w II półroczu 

2017. 

KS 

26 marca 

1. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie przez  Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu 

terytorialnego. (Dział 630 „Turystyka”). 
DS 

2. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie przez  Województwo Wielkopolskie 

pomocy finansowej jednostkom samorządu 

terytorialnego. (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 

3. Plan działań krótkoterminowych dla strefy 

wielkopolskiej ze względu na ozon. 
DSR 

4. Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto 

Kalisz ze względu na ozon. 

5. Informacja nt. współpracy Województwa 

Wielkopolskiego z zagranicą w 2017 roku. 
BWM 

6. Plan współpracy Województwa Wielkopolskiego z 

zagranicą w 2018 roku. 
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7. Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i 

realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 

2017 roku. 

WUP 

8. Raport z wykonania w roku 2017 Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-

2019. 

DZ 

9. Projekt uchwały SWW w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej jednostkom samorządu 

terytorialnego w 2018 roku. 

DG 

23 kwietnia 

1. Informacja o wykonaniu zadań na drogach 

Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku. 

DI/opracowane 

przez WZDW 

2. Projekt uchwały SWW 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. 

DK 

3. Podjęcie Uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie określenia zadań, na 

które w 2018 roku przeznacza się środki z 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 
ROPS 

4. Podjęcie Uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie pomocy finansowej przez 

Województwo Wielkopolskie organizatorom 

wielkopolskich zakładów aktywności zawodowej. 

28 maja 

 

 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Województwa Wielkopolskiego za rok 2017. 
DF 

2. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

3. Przekazanie środków finansowych na wsparcie 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych dla 

jednostek samorządu terytorialnego Województwa 

Wielkopolskiego. 

BOIN 

4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2017” 

DO 
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5. Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego 

programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2017-

2018” za rok 2017 

6. Transport publiczny w Wielkopolsce DT 

7. Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji 

epidemiologicznej w województwie 

wielkopolskim w 2017 roku. 

DZ 

8. Informacja dotycząca realizacji inwestycji pn. 

„Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia 

Dziecka w Poznaniu” – Szpitale Wielkopolskie SP. 

z o.o. 

DZ 

9. Informacja o stanie mienia Województwa 

Wielkopolskiego. 
DG 

10. Informacja o działalności Samorządowych 

Kolegiów Odwoławczych w Poznaniu, Lesznie, 

Kaliszu, Koninie i Pile. 

KS 

25 czerwca 

1. Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego 

dla Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku DPR 

2. Stan realizacji WRPO 2014+ 

3. Programy ochrony środowiska przed hałasem DSR 

4. Informacja o działalności Wojewódzkich 

Ośrodków Ruchu Drogowego w 2017 roku. 
DI 

5. Podjęcie Uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia oceny 

zasobów pomocy społecznej województwa 

wielkopolskiego za rok 2017 w oparciu o analizę 

lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 

ROPS 

23 lipca 

1. Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z 

udziałem Województwa Wielkopolskiego w 2017 

roku. 

DRG 

2. Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z 

udziałem Województwa Wielkopolskiego 

nadzorowanych przez Departament transportu. 

DT 

3. Raport ekonomiczno-finansowy SPZOZ, dla 

których podmiotem tworzącym jest Województwo 

Wielkopolskie. 

DZ 

Sierpień 

24 września 
1. Podjęcie informacji Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego o: 
DF 
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- przebiegu wykonania budżetu Województwa 

Wielkopolskiego za I półrocze 2018 roku, 

- kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 

2018 rok i lata następne za I półrocze, w tym o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich 

- przebiegu wykonania planów finansowych za I 

półrocze 2018 roku. 

2. Informacja na temat stanu wdrażania Działań 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego realizowanych przez Departament 

Wdrażania EFS (wg stanu na 30.06.2018 r.) 

DEFS 

3. Programy ochrony środowiska przed hałasem DSR 

4. Informacja o realizacji programów naprawczych 

przez podmioty lecznicze, dla których 

Województwo Wielkopolskie jest podmiotem 

tworzącym. 

DZ 

29 

października 

1. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych 

złożonych przez wicemarszałków województwa, 

członków zarządu województwa, skarbnika 

województwa, kierowników wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych oraz 

osoba wydająca decyzje administracyjne w 

imieniu Marszałka Województwa. 

BOIN/KS 

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 

w roku szkolnym 2017/2018, w tym o wynikach 

egzaminów zewnętrznych w szkołach, których 

prowadzenie należy do zadań własnych 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

DE 

3. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 

projektu „Programu współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2019” 
DO 

4. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 

projektu „Wieloletniego programu współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2019-2022” 
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5. „Program współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019” 

DO 6. „Wieloletni program współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

lata 2019-2022” 

7. Raport z realizacji w latach 2015 – 2016 „Program 

ochrony środowiska województwa 

wielkopolskiego na lata 2012 – 2015” oraz 

„Programu ochrony środowiska dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2016-2020” DSR 

8. Program ochrony powietrza dla strefy 

wielkopolskiej ze względu na ozon 

9. Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto 

Kalisz ze względu na ozon. 

10. Sprawozdanie z realizacji interpelacji i zapytań 

zgłoszonych przez Radnych Województwa 

Wielkopolskiego V kadencji oraz wniosków 

zgłoszonych na Komisjach Sejmiku w I półroczu 

2018. 

KS 

11. Informacja o działalności Magazynu 

Samorządowego „Monitor Wielkopolski” 

Listopad 

 

1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne. 
DF 

2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: 

uchwały budżetowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2019 rok. 

3. Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska o stanie 

środowiska na obszarze województwa 

wielkopolskiego w roku 2017. 

DSR 

4. Regionalny transport lotniczy w Wielkopolsce DT 

Grudzień 

1. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa 

Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne. DF 

2. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej 

Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok. 

Dodatkowo planowane są następujące sesje Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: 
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1. Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: „Rodzinne Ogrody 

Działkowe w Województwie Wielkopolskim” – maj/wrzesień. 

2. Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z okazji jubileuszu XX-lecia 

samorządu województwa – czerwiec. 

3. Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Środzie Wielkopolskiej – 

październik. 

4. Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: Dyskusja o rozwoju 

gospodarki Województwa Wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem małych 

i średnich przedsiębiorstw – marzec. 

Ponadto w  miesiącu kwietniu 2017 roku planowane jest zorganizowanie kolejnej edycji „Sejmiku 

Młodzieży Województwa Wielkopolskiego”. 
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