
Uchwała Nr XLVIII/918/14 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 21 lipca 2014 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr VIII/132/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

27 czerwca 2011 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej 

Województwa  Wielkopolskiego  

 

Na podstawie art. 18 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale Nr VIII/132/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca  

2011 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej Województwa  

Wielkopolskiego wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się § 1, § 2, § 3, 

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarząd Województwa Wielkopolskiego sporządza projekt uchwały budŜetowej  

w szczegółowości określonej w art. 212 i w art. 237 ustawy o finansach publicznych.” 

3) uchyla się § 5 ust. 2 pkt 8, 

4) w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Projekt uchwały budŜetowej wraz z materiałami, o których mowa w § 7 ust. 2 

przekazywany jest radnym Województwa Wielkopolskiego drogą elektroniczną, za 

pośrednictwem systemu obowiązującego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego.” 

5) uchyla się § 8, § 9, 

6) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezentacja i dyskusja nad projektem uchwały budŜetowej Komisji Sejmiku  

(wnioski do Zarządu Województwa Wielkopolskiego) w terminie do 28 listopada roku 

poprzedzającego rok budŜetowy. 



2. W przypadku, gdy poprawki będą prowadzić do zwiększenia sumy wydatków  

w odniesieniu do projektu uchwały budŜetowej, ich wnioskodawcy wskaŜą źródło 

pokrycia proponowanych zmian określając dział, rozdział i tytuł. 

3. W przypadku zmian w projekcie uchwały budŜetowej Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego moŜe przygotować autopoprawkę w terminie do 1 grudnia roku 

poprzedzającego rok budŜetowy. 

4. Opiniowanie projektu uchwały budŜetowej wraz z ewentualną autopoprawką przez 

Komisje Sejmiku do 8 grudnia roku poprzedzającego rok budŜetowy. 

5. Opiniowanie projektu uchwały budŜetowej wraz z ewentualną autopoprawką przez 

Komisję BudŜetową do 10 grudnia roku poprzedzającego rok budŜetowy.” 

7) dodaje się załącznik „Harmonogram prac nad projektem uchwały budŜetowej 

Województwa Wielkopolskiego” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLVIII/918/14 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 lipca 2014 r. 

 

zmieniającej Uchwałę Nr VIII/132/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

27 czerwca 2011 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej 

Województwa  Wielkopolskiego  

 

 

Uchwała podjęta na podstawie art. 234 ustawy o finansach publicznych reguluje prace nad 

projektem uchwały budŜetowej, którą radni Województwa Wielkopolskiego otrzymują  

w terminie do 15 listopada br. Zmiana w niniejszej uchwale polega przede wszystkim na 

usunięciu z harmonogramu prac nad projektem uchwały budŜetowej całego etapu prac 

poprzedzających przygotowanie tego projektu, odbywającego się w ramach struktur 

organizacyjnych jednostek samorządu województwa. Ma to istotne znaczenie dla realnego 

przyjęcia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego terminów przygotowania projektu 

uchwały budŜetowej w zaleŜności od dostępności informacji niezbędnych do sporządzenia 

ww. projektu.  

Wobec powyŜszego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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Załącznik  
do Uchwały  
Nr XLVIII/918/14 
Sejmiku Województwa  
Wielkopolskiego  
z dnia 21 lipca 2014 r. 
 
Załącznik  
do Uchwały Nr VIII/132/11     
Sejmiku Województwa  
Wielkopolskiego  
z dnia 27 czerwca 2011 r. 
 

HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM UCHWAŁY BUD śETOWEJ  WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO 

 
 

Przedstawienie  przez  Zarząd  Województwa  projektu uchwały budŜetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi: 

 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
- Sejmikowi Województwa 

do 15 listopada 
  

13 dni 
  

Prezentacja i dyskusja nad projektem uchwały budŜetowej Komisji Sejmiku  
 (wnioski do Zarządu Województwa Wielkopolskiego) 

do 28 listopada 
  

3 dni 
  

Przygotowanie przez Zarząd Województwa ewentualnej autopoprawki 
do 1 grudnia 

  
7 dni 

  
Opiniowanie projektu uchwały budŜetowej wraz z ewentualną autopoprawką przez Komisje Sejmiku                                                                                      

do  8 grudnia 
  

2 dni 
  

Opiniowanie projektu uchwały budŜetowej wraz z ewentualną autopoprawką przez Komisję BudŜetową                                                                                                             
do 10 grudnia 

  
13 dni 

  
Podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały budŜetowej                                                          

do 23 grudnia 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach podjęcie uchwały budŜetowej przez Sejmik Województwa 

do 31 stycznia 
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