
Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego                                                          

o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych                  

na XXIII sesji w dniu 25 maja 2020 r. 

 

Wszystkie podjęte uchwały zostały w ustawowym terminie przekazane do realizacji 

organom nadzoru. Uchwały wymagające publikacji zostały przekazane do Redakcji 

Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego.   

 

Uchwała realizowana przez Kancelarię Zarządu: 

- nr  XXIII/387/20 z dnia 25 maja 2020 r., w sprawie przystąpienia Województwa 

Podkarpackiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia „EUROMONTANA” jest  

w trakcie realizacji. 

Uchwała realizowana przez Kancelarię Sejmiku: 

- Uchwała Nr XXIII/393/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu 

Województwa Podkarpackiego – uchwała została w oryginale przekazana stronie 

skarżącej.   

Uchwały realizowane przez Departament Budżetu i Finansów: 

- Uchwała Nr XXIII/377/20 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 

na 2020 r. – o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmian zawiadomiono 

wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek 

organizacyjnych, 

- Uchwała Nr XXIII/378/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045 – o zmianach w WPF wynikających                              

z uchwały zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz 

dyrektorów jednostek organizacyjnych, 

- Uchwała Nr XXIII/392/20 w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umorzenia, odraczania lub 

rozkładania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym 

jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej                

w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną - uchwałę 

przekazano dyrektorom Departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego 

do stosowania. 

 

Uchwały realizowane przez Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej: 

- Uchwała Nr XXIII/391/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 maja 

2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej                      

w Tarnobrzegu - w trakcie realizacji  



 

Uchwały realizowane przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego: 

- Uchwała nr XXIII/373/20 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, została 

podjęta jako uznanie Sejmiku Województwa Podkarpackiego dla wpływu Jana Pawła 

II dla dziejów Ojczyzny i Kościoła. Uchwała ma charakter symboliczny, wskazuje 

wielką wagę dokonań św. Jana Pawła II, także w kontekście Jego związków                              

z regionem Podkarpacia oraz apeluje o twórcze podjęcie testamentu papieża Polaka. 

Uchwała została wykonana wraz z odczytaniem i przyjęciem stanowiska na wskazanej 

sesji Sejmiku. 

- Uchwała Nr XXIII/379/20 w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków, znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego, została 

opublikowana dnia 29 maja 2020 r., w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego wejdzie w życie po 7 dniach od dnia ogłoszenia. Po wejściu jej wżycie 

podjęte zostaną działania w formie stosownych Uchwał Zarządu celem jej wykonania 

i pełnej realizacji zadania związanego z przyznaniem dotacji celowych na ww. prace       

w 2020 roku.   

 

Uchwały realizowane przez Departament Ochrony Środowiska: 

- Uchwała Nr XXIII/390/20 z dnia 25 maja 20202 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r.                             

w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 

2022. Uchwalony Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 

na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy o odpadach zostanie przekazany do Ministra 

Środowiska.  

Uchwały realizowane przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki 

Mieniem: 

- uchwała nr XXIII/374/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości na rzecz Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 

z siedzibą w Krakowie - Trwa gromadzenie dokumentów niezbędnych do zawarcia 

notarialnej umowy darowizny. Na etapie podanie do publicznej wiadomości wykazu o 

przeznaczeniu do zbycia nieruchomości. 

- uchwał nr XXIII/384/20 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 

Sali gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Przemyślu - Przesłano do  Medyczno-Społeczne Centrum 



Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu w celu podpisania aneksu do 

umowy najmu. 

- uchwała nr XXIII/385/20 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 

Sali gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Przemyślu - Przesłano do  Medyczno-Społeczne Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu w celu podpisania aneksu do 

umowy najmu. 

- uchwała nr XXIII/386/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa 

własności do nieruchomości na rzecz Gminy Żurawica - Trwa gromadzenie 

dokumentów  niezbędnych do zawarcia notarialnej umowy darowizny. Na etapie 

podanie do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości. 

 

Uchwały realizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: 

- w ramach realizacji Uchwały  Nr XXIII/375/20 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej  

w 2020 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” 

zostaną zawarte umowy o dofinasowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego z 

71 gminami, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy. Beneficjenci Programu będą 

realizować zadania określone w Sołeckich Strategiach Rozwoju Wsi w terminie do 31 

października 2020 r. W trzecim kwartale na podstawie otrzymanych rozliczeń 

Samorząd Województwa wypłaci pomoc finansową w postaci refundacji w wysokości 

do 50% poniesionych kosztów.  

- w ramach realizacji Uchwały Nr XXIII/376/20 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej  

w 2020 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”  

na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” zostaną zawarte 

umowy  

o dofinasowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego z 16 uprawnionymi 

gminami, wybranymi w trybie konkursowym w poprzednim roku. Beneficjenci 

Programu będą realizować zadania polegające na przeprowadzeniu inicjatyw 

edukacyjnych w terminie do 30 listopada 2020 r. W trzecim kwartale na podstawie 

otrzymanych rozliczeń Samorząd Województwa wypłaci pomoc finansową w postaci 

refundacji w wysokości do 75% poniesionych kosztów. 

 

Uchwały realizowane przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu: 

- nr  XXIII/380/20 w sprawie przyjęcia Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie 

Zagubić Talentu” – w oparciu o Program określone zostaną szczegółowe warunki, 

zakres oraz tryb wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z województwa 

podkarpackiego. Głównym celem Programu jest zwiększenie szans edukacyjnych 



młodzieży, wspieranie uczniów województwa podkarpackiego w rozwijaniu ich 

uzdolnień i zainteresowań, promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej, 

doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także 

poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej. W ramach Programu 

przyznawane są stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, za wybitne osiągnięcia 

artystyczne oraz nagrody pieniężne, 

- nr XXIII/381/20 w sprawie określania szczegółowych warunków wspierania młodzieży 

uzdolnionej „Nie zagubić talentu” – uchwała określa kryteria przyznawania stypendiów 

za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendiów za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz 

nagród pieniężnych. Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od opublikowania                              

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, 

- nr XXIII/382/20 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

Wsparcie uczestnictwa w zdalnej edukacji w czasie pandemii Covid – 19 dla 

najbardziej potrzebujących uczniów z terenu województwa podkarpackiego, Sejmik 

wyraził wolę przystąpienia do realizacji projektu, obecnie wniosek czeka na ocenę 

merytoryczną, 

- nr XXIII/383/20 w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa i przystąpienia 

do realizacji projektu pn. „Das PerLen-Konzept - Making personal learning experiences 

possible and visible in a digital way” przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki 

Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach Programu Erasmus+ Sektor: 

Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne – uchwała została 

przekazana do jednostki Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie,  

- nr XXIII/388/20 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Lekcja:Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” – uchwała została przekazana do 

jednostki Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, 

- nr XXIII/389/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie rodzajów świadczeń 

przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu 

ich przyznawania – w oparciu o dokonane zmiany, których celem było uproszczenie 

procedury składania wniosku, zostaną przyznane świadczenia pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli i emerytów. Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od opublikowania                       

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 


