UCHWAŁA NR III/74/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie
województwa kujawsko-pomorskiego
Na podstawie art. 34a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, poz. 1000, poz. 1432 i poz. 2500), uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowe wymogi dotyczące raportu o stanie województwa.
2. Raport o stanie województwa składa się z:
1) opisu uwarunkowań społeczno-gospodarczych działalności Zarządu Województwa
w roku, za który przygotowywany jest raport;
2) syntetycznego opisu realizacji strategii, programów, polityk obejmującego:
a) informację o realizacji strategii rozwoju województwa,
b) informację o realizacji zadań polityki regionalnej, obejmującej:
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020,
- politykę terytorialną,
- programy rozwoju oraz inne dokumenty programowe;
3) informacji o realizacji zadań województwa;
4) informacji nt. stanu realizacji uchwał Sejmiku Województwa.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/202/11 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie przedstawienia okresowej informacji na
temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1.

Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest określenie przez Sejmik Województwa KujawskoPomorskiego szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie województwa oraz
uchylenie uchwały Nr XII/202/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
26 września 2011 r. w sprawie przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji
zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego.
2.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 34a ust. 3 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2018 r. poz. 913, poz. 1000, poz. 1432 i poz. 2500) sejmik województwa może określić
w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu o stanie województwa.
3.

Konsultacje ustawowe:
Nie dotyczy.

4.

Uzasadnienie merytoryczne:

Z dniem 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych, która wprowadziła zmiany m.in. do ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2018 poz. 913, poz. 1000, poz. 1432
i poz. 2500). Zgodnie z nowym art. 34a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa zarząd
województwa co roku do dnia 31 maja przedstawia sejmikowi województwa raport o stanie
województwa, który jest podsumowaniem jego działalności w roku poprzednim i obejmuje
w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał sejmiku województwa.
Szczegółowy zakres opracowania może w drodze uchwały określić sejmik województwa
(ust. 3 art. 34a). Przyjęto, że zasadnicza część raportu będzie obejmowała zakres zadań
realizowanych przez zarząd województwa w oparciu o art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie
województwa tj. monitorowanie i analizowanie procesów rozwojowych w układzie
przestrzennym oraz strategii rozwoju województwa, regionalnych programów operacyjnych,
programów rozwoju i programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki
spójności oraz kontraktu terytorialnego; przygotowywanie projektów strategii rozwoju
województwa i innych strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego,
regionalnych programów operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa
w zakresie polityki spójności oraz ich wykonywanie; wykonywanie uchwał sejmiku
województwa; przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa;
organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach
i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi (…). W tym miejscu należy wskazać, że
opis realizacji programów dokonany zostanie w raporcie w sposób syntetyczny, a w
przypadku programów dla których sprawozdawczość określają przepisy szczegółowe,
odpowiednie sprawozdania będą przygotowane jak dotychczas tj. odrębnie przez odpowiednie
jednostki w ustawowych terminach. Przygotowanie przedmiotowego raportu jest istotne,
ponieważ będzie on przedmiotem debaty radnych (art. 34a ust. 5, 9).
Raport o stanie województwa będzie opracowaniem szeroko prezentującym
problematykę rozwoju regionalnego, w tym obejmie większość zagadnień prezentowanych
w materiale pn. „Informacja półroczna o zadaniach realizowanych w zakresie polityki
rozwoju regionalnego województwa kujawsko-pomorskiego”, przygotowywanym dotychczas
przez Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, uchyla się uchwałę
Nr XII/202/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie

polityki rozwoju regionalnego. Tym samym informacja za II półrocze 2018 r. będzie ostatnim
tego typu opracowanym dokumentem.
Raport zostanie przekazany do Kancelarii Sejmiku najpóźniej na trzy tygodnie przed
sesją Sejmiku Województwa, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia zarządowi absolutorium.
5.

Ocena skutków regulacji:
Zakres powyższej regulacji nie niesie za sobą skutków finansowych.

