
       Załącznik do Uchwały Nr XXIX/580   /12
       Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
       z dnia 17 grudnia  2012r 
 
 

PLAN PRACY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
na 2013 rok 

 
 

DATA 
sesji 

Tematyka posiedzenia 
 

Departament 
odpowiedzialny, 

Uwagi 
28 stycznia 1.Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji 

rocznego programu działalności za rok 2012 
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu. 
 

DR/WODR 

25 lutego 1.Informacja z przebiegu działalności Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego i jego  komisji w 
2012roku. 
2.Informacja –„Prognoza demograficzna 
Wielkopolski według płci i wykształcenia do 
roku 2035”. 
3.Działania samorządu regionalnego na rzecz 
innowacji w 2012r. 
4.Projekt uchwały SWW w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej jednostkom samorządu 
terytorialnego w 2013 roku. 
 

KS 
 
 
WUP 
 
 
DRG 
 
DG 
 
 
 

25 marca 1. Informacja o realizacji interpelacji, wniosków i 
zapytań zgłoszonych przez radnych na sesjach 
Sejmiku i jego  komisjach w II półroczu 2012r. 
2.Podjęcie uchwały w sprawie ”Ocena sytuacji na 
wielkopolskim rynku pracy i realizacja zadań w 
zakresie polityki rynku pracy w 2012 roku”. 
3.Informacja nt. współpracy Województwa 
Wielkopolskiego z zagranicą w 2012 roku. 
4. Plan współpracy Województwa 
Wielkopolskiego z zagranicą w 2013 roku. 
 

KS 
 
 
WUP 
 
 
BWM 
 
BWM 
 
 

22 kwietnia 
 

1.Sprawozdanie z realizacji inwestycji 
melioracyjnych i robót konserwacyjno - 
eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji 
podstawowej w Województwie Wielkopolskim w 
roku 2012. 
2.Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania 
rocznego planu finansowego Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 
3.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, 
na które w 2013roku przeznacza się środki z 

DR/WZMiUW 
 
 
 
 
 
DR/WODR 
 
 
ROPS 
 



Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie pomocy finansowej przez 
Województwo Wielkopolskie organizatorom 
wielkopolskich zakładów aktywności zawodowej.  
5.Plan restrukturyzacji podmiotów leczniczych, w 
kontekście ustawy o działalności leczniczej. 
6.Informacja o wykonaniu zadań na drogach 
Województwa Wielkopolskiego w 2012r. 
7.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami działającymi w sferze działalności 
pożytku publicznego za rok 2012. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na przekazanie przez  Województwo 
Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom 
samorządu terytorialnego oraz zawarcie w tej 
sprawie umów pomiędzy Województwem 
Wielkopolskim a jednostkami samorządu 
terytorialnego. (Dział 630 „Turystyka”). 
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na przekazanie przez  Województwo 
Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom 
samorządu terytorialnego oraz zawarcie w tej 
sprawie umów pomiędzy Województwem 
Wielkopolskim a jednostkami samorządu 
terytorialnego  
( Dział 926„Kultura Fizyczna”). 
 

 
 
ROPS 
 
 
 
 
DZ 
 
DI/WZDW 
 
DO 
 

 
 
DS 
 
 
 
 
 
 
DS 

27 maja  1.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi Województwa 
Wielkopolskiego. 
2.Informacja o działalności Samorządowych 
Kolegiów Odwoławczych w Poznaniu, Lesznie, 
Kaliszu, Koninie i Pile. 
3.Informacja o stanie gospodarki Województwa 
Wielkopolskiego w 2012r. 
4.Informacja o stanie mienia Województwa 
Wielkopolskiego. 
5.Plan zadań inwestycji melioracyjnych do 
realizacji w roku 2013 ze środków budżetu 
państwa, rezerw celowych oraz funduszy 
celowych i funduszy unijnych.  
6.Plan realizacji robót konserwacyjno – 
eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji 
podstawowych w roku 2013. 
7.Informacja o realizacji medycznych staży 
podyplomowych w 2012 r. w Województwie 

DF 
 
 
KS 
 
 
DRG 
 
DG 
 
DR/WZMiUW 
 
 
 
 
DR/WZMiUW 
 
 
DZ 
 



Wielkopolskim. 
8.Informacja Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym i 
sytuacji epidemiologicznej w Województwie 
Wielkopolskim w 2012r. 
9. Transport publiczny w Wielkopolsce. 
 

 
DZ 
 
 
 
DT 
 
 

24 czerwca 
 

1.Informacja o realizacji regionalnego programu 
operacyjnego w 2012 roku. 
2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania 
finansowego WODR za rok 2012. 
3.Informacja o działalności  Wojewódzkich 
Ośrodków Ruchu Drogowego w 2012r. 
4. Podjęcie  uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia informacji 
o wynikach  okresowej oceny  „Planu 
zagospodarowania przestrzennego Województwa 
Wielkopolskiego” przyjętego uchwałą nr 
XLVI/690/2010 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. 
5. Podjęcie  uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany „Planu zagospodarowania 
przestrzennego Województwa Wielkopolskiego” 
przyjętego uchwałą nr XLVI/690/2010 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 
kwietnia 2010r. 
 

DPR 
 
WODR 
 
DI 
 
DI /WBPP 
 
 
 
 
 
 
DI /WBPP 
 
 
 
 

22  lipca 
 

1.Informacja o realizacji zadań rzeczowych  
i finansowych przez podmioty lecznicze, dla 
których Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
jest organem tworzącym za 2012 r. 
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdania 
finansowego Województwa Wielkopolskiego za 
2013r. oraz 2014r. 

DZ 
 
 
 
DF 

sierpień  
 

 

30 września 1.Informacja o sytuacji spółek prawa 
handlowego z udziałem Województwa 
Wielkopolskiego w 2012r. 
2.Informacja na temat stanu wdrażania 
komponentu regionalnego PO KL w 
Województwie  Wielkopolskim (stan na 
30.06.2013r.). 
3.Informacja Zarządu  Województwa 
Wielkopolskiego. o: 

-przebiegu wykonania  budżetu Województwa 

DRG 
 
 
WUP 
 
 
 
DF 
 
 
 



Wielkopolskiego za I półrocze 2013r. 

-kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na 2013rok i lata następne w tym o 
przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 
2013r. 

-przebiegu wykonania planu finansowego 
jednostki za I półrocze 2013roku 
uwzględniająca w szczególności stan 
należności  i zobowiązań , w tym 
wymagalnych. 
4.Sprawozdanie z realizacji inwestycji 
melioracyjnych i robót konserwacyjno - 
eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji 
podstawowej w Województwie Wielkopolskim 
do 30.06.2013 r. 
5.Sprawozdanie z realizacji Programu małej 
retencji wodnej w Województwie 
Wielkopolskim do końca 2012 roku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DR/WZMiUW 
 
 
 
 
DR/WZMiUW 
 
 
 

28 października 
 

1.Sprawozdanie o realizacji interpelacji, 
wniosków i zapytań zgłoszonych przez radnych 
na sesjach Sejmiku i jego  komisjach w I półroczu 
2013r. 
2. Informacja na temat oświadczeń   majątkowych 
radnych i Informacja w sprawie oświadczeń 
majątkowych złożonych przez wicemarszałków 
województwa, członków zarządu województwa, 
skarbnika województwa, kierowników  
wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych oraz osób wydających decyzje 
administracyjne w imieniu Marszałka 
Województwa.  
3.Informacja dotycząca stanu przygotowania do 
realizacji zbiornika retencyjnego Wielowieś 
Klasztorna na rz. Prośnie. 
4.Informacja o realizacji zadań rzeczowych  
i finansowych przez podmioty lecznicze, dla 
których Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
jest organem tworzącym za I półrocze 2013 r. 
5.Raport z wykonania Programu Ochrony 
Środowiska Województwa Wielkopolskiego za 
okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. 
 6. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 
projektu Programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz  innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2014. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Program 

KS 
 
 
 
KS, DO 
 
 
 
 
 
 
 
 
DR/WZMiUW 
 
 
 
DZ 
 
 
 
DSR 
 
 
DO 
 
 
 
 
 
 
DO 



współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2014. 
8.Informacja o stanie realizacji zadań 
oświatowych szkół  i placówek prowadzonych 
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
z uwzględnieniem egzaminów zewnętrznych oraz 
zadań oświatowych realizowanych w 
Departamencie Edukacji i Nauki w roku 
szkolnym 2012/2013. 

 
 
 
 
DE 
 
 
 
 
 
 
 

25  listopada 1.Informacja o działalności Magazynu 
Samorządowego „Monitor Wielkopolski”. 
2.Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i 
lata następne – I czytanie. 
3.Projekt budżetu Województwa 
Wielkopolskiego na 2014 rok -     I czytanie. 
4.Zatwierdzenie rocznego Programu Działalności 
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu na 2014 r. 
5. Wybór podmiotu uprawnionego do badania 
rocznego sprawozdania finansowego WODR za 
rok 2013. 
6.Informacja Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu o stanie 
środowiska na obszarze Województwa 
Wielkopolskiego w roku 2012. 
7.Program Ochrony Powietrza dla Województwa 
Wielkopolskiego. 
8.Regionalny transport lotniczy w Wielkopolsce. 
 

KS 
 
DF 
 
 
DF 
 
DR/WODR  
 
 
 
WODR 
 
 
DSR 
 
 
 
DSR 
 
DT 
 

16 grudnia 1.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na 2014 rok i lata następne. 

2.Uchwalenie budżetu na 2014 rok. 
3.Przyjęcie planu pracy Sejmiku i jego Komisji na 
rok 2014. 
 

DF 
 
 
DF 
KS 
 

 
1. Na każdej Sesji Sejmiku Zarząd Województwa przedkłada sprawozdanie z bieżącej 
działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie między sesjami. 
2. Raz w kwartale Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedkłada sprawozdanie z 
realizacji uchwał Sejmiku za miniony kwartał. 
3. W miarę potrzeb Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedkłada projekt uchwały w 
sprawie zmiany budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 r. oraz zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego. 
4. Upoważnia się Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do dokonywania 
zmian w planie pracy Sejmiku. 

 



 
 
 
 
 
Graniczne terminy dostarczania do Kancelarii Sejmiku  materiałów sesyjnych. 
 
Miesiąc Graniczny termin dostarczania do Kancelarii Sejmiku  materiałów 

sesyjnych. 
styczeń 18.01.2013 
luty 15.02.2013 
marzec 15.03.2013 
kwiecień 12.04.2013 
maj 17.05.2013 
czerwiec 14.06.2013 
lipiec 12.07.2013 
wrzesień 20.09.2013 
październik 18.10.2013 
listopad 22.11.2013 
grudzień 06.12.2013 
 


