
PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR ............/ ............./......... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia ............................... 
 

zmieniająca uchwałę nr LXII/986/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 29 października 2018r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii 

rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, zmienionej uchwałami 
Nr XVII/271/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. 
i Nr XXI/348/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

 
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1e i art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.)  
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Zmienia się brzmienie załącznika do uchwały nr LXII/986/18 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 29 października 2018r. w sprawie przystąpienia do 
opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, zmienionego 
uchwałami Nr XVII/271/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 
2019 r. i Nr XXI/348/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia 
2020 r., zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 
 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z uchwałą nr LXII/986/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 29 października 2018r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii 

rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, dalej Strategia, uchwalenie Strategii 

zaplanowano na IV kwartał 2019 r. Jednakże z uwagi na przesunięcie terminu 

przyjęcia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Założeń Strategii (Uchwała  

Nr 65/1673/19 z dnia 7 sierpnia 2019 r.), trwające prace nad pakietem legislacyjnym 

w zakresie polityki spójności na lata 2021 – 2027 oraz procedowaniem nowelizacji 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, które znacząco wpływają na zapisy 

dokumentu, zmianie uległy ramy czasowe dla kolejnych etapów opracowania Strategii. 

Termin przyjęcia Strategii, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/348/20 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. został wskazany na II kwartał 2020 r. 

Mając na uwadze trwające nadal kształtowanie ram programowania dla 

perspektywy finansowej UE na lata 2021 – 2027 oraz kontynuację prac legislacyjnych 

nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, które determinują zapisy 

dokumentu, jako termin uchwalenia Strategii należy przyjąć III kwartał 2020 r. Ponadto 

zapisy projektu Strategii zostaną poddane ocenie pod kątem prognozowanej recesji 

oraz problemów gospodarczych i społecznych będących konsekwencją pandemii 

COVID-19. 

Wobec powyższego, zmianie ulega zapis w części III załącznika - Ramowy 

harmonogram prac nad opracowaniem Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 

2030 wskazany w pkt. 12 „Uchwalenie opracowanej Strategii rozwoju województwa – 

Podkarpackie 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”  

z II kw. 2020 r. na III kw. 2020 r. 

 
 

 
 


