UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy podania do publicznej wiadomości niektórych informacji z zakresu
finansów publicznych dotyczących 2017 r.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913)
zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone
na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
Natomiast na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) zarząd przekazuje do
publicznej wiadomości:
− dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim
roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,
− kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
− kwotę zobowiązań wymagalnych,
− kwotę dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotę
dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
− wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje
i poręczenia dotyczą,
− wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze
wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
− wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Niniejsza uchwała podaje do publicznej wiadomości:
− kwotę zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
− zestawienie kwot dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
− wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
− wykaz podmiotów, którym udzielono poręczeń/gwarancji według stanu na dzień
31 grudnia 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
− wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2017 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
− wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku, zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
Powyższe informacje podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do
dnia 31 maja 2018 r.
Dane dotyczące wykonania budżetu województwa za 2017 rok, w tym kwota nadwyżki,
informacja o wykorzystanych środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środkach z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) znajdują się w sprawozdaniu
z wykonania budżetu województwa za 2017 r., które zamieszczone zostało w Biuletynie
Informacji Publicznej w dniu 30 marca 2018 r.
5. Ocena skutków regulacji:
Skutkiem uchwały jest publikacja powyższych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz realizacja zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi.

