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Uchwała Nr  VIII/132/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia  27 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa  

Wielkopolskiego  

 

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

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego opracuje założenia do budżetu Województwa 

Wielkopolskiego i przekaże je Departamentom i Biurom Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego oraz jednostkom budżetowym: Wojewódzkiemu Urzędowi 

Pracy w Poznaniu i Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu w terminie do 

dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy. 

 

§ 2 

1. Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne w terminie do dnia 20 sierpnia roku 

poprzedzającego rok budżetowy przekażą nadzorującym je Departamentom Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego materiały zgodnie z założeniami,  

o których mowa w § 1. 

2. Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

oraz jednostki budżetowe: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Poznaniu sporządzą wstępny projekt budżetu w swoim zakresie  

w terminie do dnia 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy i przekażą 

Skarbnikowi Województwa. 
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§ 3 

Skarbnik Województwa w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy 

zobowiązany jest do przedstawienia Zarządowi Województwa zestawienia dochodów  

i wydatków budżetu Województwa. 

 

§ 4 

1. Na podstawie otrzymanych materiałów, o których mowa w § 2 pkt 2 i § 3, Zarząd 

Województwa sporządza projekt uchwały budżetowej w szczegółowości określonej  

w art. 212, 237 ustawy o finansach publicznych. 

2. Projekt uchwały budżetowej określa ponadto:  

1) wysokość rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa; 

2) łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Województwa w roku 

budżetowym. 

3. Projekt uchwały budżetowej może zawierać inne postanowienia, w tym: 

1) upoważnienia dla Zarządu Województwa do: 

a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych,  

o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, 

b) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ustawy  

o finansach publicznych, 

c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 

2) inne dotyczące wykonywania budżetu Województwa. 

 

§ 5 

1. Załączniki do projektu uchwały budżetowej sporządza się zgodnie z art. 214, 215 ustawy 

o finansach publicznych.  

2. W załącznikach do uchwały budżetowej należy uwzględnić ponadto: 

1) Dochody budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji 

budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;  

2) Wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, 

z wyodrębnieniem: 

a) wydatków bieżących, zgodnie z art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, 

b) wydatków majątkowych w szczegółowości do paragrafów; 

3) Przychody i rozchody budżetu Województwa; 
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4) Dochody i wydatki budżetu Województwa związane z realizacją: 

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Województwu 

odrębnymi ustawami; 

b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej; 

c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego; 

5) Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne; 

6) Dochody z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  

i wydatki na realizację zadań ujętych w programach profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; 

7) Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa  

w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) i wydatki na realizację zadań 

określonych w ww. Ustawie; 

8) Dochody ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów 

wojewódzkich, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, 

o których mowa w art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) i wydatki na realizację 

zadań określonych w ww. Ustawie. 

 

§ 6 

1. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje: 

1) główne cele polityki społecznej i gospodarczej wynikające ze strategii Województwa 

oraz innych ustaw, umów i porozumień, 

2) założenia makroekonomiczne i wskaźniki dotyczące sytuacji gospodarczej kraju  

i regionu. 
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2. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej sporządza się: 

1) w formie tabel wg poniższych wzorów:  

a) tabele dotyczące dochodów: 

Źródła dochodów  
Przewidywane 

wykonanie roku 
budżetowego 

Plan na kolejny 
rok budżetowy 

%  
(3:2) 

1 2 3 4 
    

 

b) tabele dotyczące wydatków: 

Grupy wydatków  
Przewidywane 

wykonanie roku 
budżetowego 

Plan na kolejny 
rok budżetowy 

%  
(3:2) 

1 2 3 4 
    

 

- wraz z objaśnieniami planowanych dochodów i wydatków,  

2) opis planowanych przychodów i rozchodów budżetu Województwa. 

§ 7 

1. Zarząd Województwa sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej: 

1) Sejmikowi Województwa 

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania, 

- do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 

2. Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa przedkłada Sejmikowi 

Województwa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej: 

1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

2) materiały informacyjne, o których mowa w § 6 ust. 2. 

 

§ 8 

1. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Sejmikowi 

Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa przekazuje podległym jednostkom 

informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych. 

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1 opracowują projekty planów finansowych w terminie 

30 dni od dnia otrzymania informacji, określonej w ust. 1, nie później jednak niż do   

22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. 

 



 5

§ 9 

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Zarząd 

Województwa przedstawia Sejmikowi przed uchwaleniem budżetu. 

 

§ 10 

1. Komisje Sejmiku opiniują projekt budżetu na następny rok w terminie do 24 listopada 

roku poprzedzającego rok budżetowy. 

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

w odniesieniu do projektu budżetu, ich wnioskodawcy wskażą źródło pokrycia 

proponowanych zmian określając dział, rozdział i tytuł. 

3. Komisja Budżetowa Sejmiku Województwa Wielkopolskiego formułuje pisemną opinię  

o projekcie budżetu na następny rok – w terminie do 28 listopada roku poprzedzającego 

rok budżetowy. 

4. W przypadku zmian w projekcie budżetu Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

przygotowuje autopoprawkę w terminie do 1 grudnia roku poprzedzającego rok 

budżetowy. 

5. Opiniowanie projektu budżetu wraz z autopoprawką przez komisje sejmiku do dnia  

8 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. 

6. Opiniowanie projektu budżetu wraz z autopoprawką przez komisję budżetową do dnia  

10 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. 

 

§ 11    

Uchwałę budżetową Sejmik Województwa Wielkopolskiego podejmuje do 23 grudnia roku 

poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później 

niż do 31 stycznia roku budżetowego. 

 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
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§ 13 

Traci moc Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLIX/735/2010 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr VIII/132/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  27  czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa  

Wielkopolskiego 

 

Powyższa Uchwała powstała w oparciu o zapisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm). 

Zgodnie z treścią art. 18 pkt. 4 ustawy o samorządzie województwa do wyłącznej właściwości 

Sejmiku Województwa należy podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej. 

Natomiast zgodnie z zapisami działu V rozdziału 1 i 3 ustawy o finansach publicznych 

wprowadzono do niniejszej Uchwały Sejmiku między innymi to, co powinno stanowić 

elementy uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego. 

Wskazanie ściśle określonych terminów wykonania odpowiednich czynności w celu 

opracowania projektu uchwały budżetowej oraz sprecyzowanie obowiązków poszczególnych 

jednostek Samorządu Województwa Wielkopolskiego ma usprawnić czynności związane  

z opracowaniem budżetu, a także umożliwić uchwalenie budżetu do końca roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 
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HARMONOGRAM PRAC NAD BUDŻETEM  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

opracowany w oparciu o uchwałę Nr VIII/132/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z  dnia 27 czerwca 2011 r.  

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego  
Opracowanie przez Zarząd Województwa wytycznych do budżetu  

do 15 lipca 
  

36 dni 
  

Przekazanie przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne odpowiednim Departamentom materiałów 
zgodnie z wytycznymi 

do 20 sierpnia 
  

21 dni 
  

Sporządzenie przez Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego oraz WUP i ROPS  zestawień zbiorczych 
planów dochodów  i  wydatków wraz  ze szczegółowym opisem i przekazanie ich  Skarbnikowi Województwa 

do 10 września 
  

20 dni 
  

Przedstawienie Zarządowi  Województwa  przez Skarbnika Województwa zestawienia  dochodów i wydatków 
budżetu  województwa 

do 30 września 
  

46 dni 
  

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

 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
- Sejmikowi Województwa 

do 15 listopada 
  

7 dni 
  

Przekazanie przez Zarząd Województwa podległym jednostkom 
 informacji do opracowania ich planów finansowych    

(w ciągu 30 dni jednostki  przedstawią projekty planów – nie później niż do 22 grudnia) 
  

Opiniowanie projektu budżetu przez Komisje Sejmiku  
do 24 listopada 

  
4 dni 

  
Sformułowanie przez Komisję Budżetu pisemnej opinii o projekcie budżetu 

do 28 listopada 
  

3 dni 
  

Przygotowanie przez Zarząd autopoprawki 
do 1 grudnia 

  
7 dni 

  
Opiniowanie projektu budżetu wraz z autopoprawką przez Komisje Sejmiku                                   

do dnia 8 grudnia 
  

2 dni 
  

Opiniowanie projektu budżetu wraz z autopoprawką przez Komisję budżetową                                 
do dnia 10 grudnia 
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13 dni 
  

Uchwalanie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego budżetu Województwa                              
do 23 grudnia 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uchwalenie budżetu Województwa przez Sejmik Województwa 
do 31 stycznia 
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