
 
 
 
W związku z przypadającą w tym roku 15 rocznicą niezwykle ważnego wydarzenia jakim było 
przeprowadzenie reformy administracyjnej i powstanie w jej wyniku 16 nowych województw, 
w tym Województwa Podkarpackiego, zawiadamiam, że zwołuję LVI, uroczystą sesję Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, która odbędzie się w dniu 12 września 2014 roku, (piątek)                
o godzinie 1100 w Hotelu Rzeszów. 
    
Porządek obrad przewiduje: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” 

rodzinie śp. A. Kopaczewskiego. 
3. Wystąpienia zaproszonych gości. 
4. Wręczenie okolicznościowych herbów. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego                 

w związku z 15. rocznicą powstania Samorządu Województwa Podkarpackiego. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Zamknięcie sesji. 

 
   

   Przewodniczący Sejmiku  
            Województwa Podkarpackiego 

 
                 
                                                                                                                 Sławomir Miklicz 
 
 
 
 
 
 



                                                                        -projekt-                      
  

UCHWAŁA NR ………. 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia ………. 2014 r. 
 

dotycząca przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w związku z 15. rocznicą powstania Samorządu Województwa Podkarpackiego   
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu 
Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września  1999 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego ( Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999r.  
Nr 28, poz.1247 z późn.zm.);  
  
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się stanowisko w związku z 15. rocznicą powstania Samorządu 
Województwa Podkarpackiego  stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

 
W związku z przypadającą w tym roku 15 rocznicą reformy administracyjnej, 

ustanawiającej 16 nowych województw samorządowych, Sejmik Województwa 

postanawia przyjąć stanowisko wyrażające uznanie i podziękowanie tym, którzy na 

przestrzeni 15 lat angażowali się w działania na rzecz Województwa 

Podkarpackiego, a w sposób szczególny Marszałkom, Członkom kolejnych 

Zarządów, Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Sejmiku oraz wszystkim 

Radnym, wybranym przez społeczność Podkarpacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku z 15. rocznicą 

powstania Samorządu Województwa Podkarpackiego  

 

 W 15. rocznicę wprowadzenia reformy administracji publicznej, 

ustanawiającej szesnaście województw, Radni  Województwa Podkarpackiego wraz 

z Zarządem wyrażają uznanie i podziękowanie tym, którzy - zgodnie z  zasadą 

pomocniczości - doprowadzając do rozpoczęcia w 1999 roku budowy samorządowej 

Polski na szczeblu regionalnym, przyczynili się do powołania Województwa 

Podkarpackiego oraz tym, którzy wytrwale angażowali się w realizację idei państwa 

obywatelskiego, aktywizując społeczeństwo i umacniając więzi łączące mieszkańców 

Ziemi Podkarpackiej.  

Minione 15 lat to dla Województwa Podkarpackiego czas modernizacji 

gospodarki i bardzo dynamicznego wzrostu we wszystkich obszarach życia 

społeczno – ekonomicznego realizowanego zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju i dzięki optymalnemu wykorzystaniu Funduszy Europejskich. To również 

wielka troska o zachowanie i pielęgnowanie tradycji, poszanowanie dziedzictwa 

narodowego i kulturowego, szacunek dla przeszłości przy jednoczesnej dbałości  

o rozwój nauki i innowacyjność. Sukces ten nie byłby możliwy bez dobrej współpracy 

samorządów wszystkich szczebli i przede wszystkim aktywnego zaangażowania 

obywateli czynnie tworzących nową wspólnotę terytorialną. 

Za ten owocny wysiłek należą się słowa wielkiego uznania  

i serdecznego podziękowania wszystkim mieszkańcom województwa. 

Ostatnie 15-lecie to czas wytężonej działalności wielu samorządowców na 

rzecz regionu i mieszkańców Województwa Podkarpackiego. Za te starania należą 

się szczególne słowa uznania i podziękowania  tym, którzy w kolejnych kadencjach 

pełnili funkcje: Członków Zarządu Województwa, Przewodniczących  

i Wiceprzewodniczących Sejmiku oraz Radnych Województwa oraz wszystkim 

pracownikom samorządowym. 

Niechaj pozytywny bilans funkcjonowania Województwa Podkarpackiego 

będzie motywacją do większej życzliwości oraz wzajemnej solidarności między 

ludźmi. Niech będzie również zachętą do dalszej odpowiedzialnej, zgodnej pracy  

i służby, która przyczyni się do dynamicznego rozwoju województwa, pomyślności 

mieszkańców, likwidacji bezrobocia i obszarów ubóstwa. 



Uczcijmy godnie minionych 15 lat Samorządu Województwa, dając przez to wyraz 

szacunku dla idei samorządności, która leży u podstaw demokracji. Niech ta rocznica 

będzie zobowiązaniem do wytężonej pracy na rzecz przyszłych pokoleń 

mieszkańców Podkarpacia.   
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