
 
 
 
 
 
 
 
KS-I.0002.    .2020                                                                                                Rzeszów, 2020-06- 

 
                                        
Pan 
Radny Województwa 
 
   
Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXIV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI 

kadencji, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie  12.00    

w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. 

Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.  

    

 Porządek obrad przewiduje: 
 
1. Otwarcie sesji. 

2. Informacja na temat sytuacji w województwie związanej z epidemią COVID-19. 

3. Debata nad Raportem o stanie województwa podkarpackiego za 2019 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego wotum 

zaufania. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa 

Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2019 r.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 
rok.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa  

Podkarpackiego na lata 2020 – 2045. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w 

roku budżetowym 2020 z przeznaczeniem dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na 

realizację zadania pn. Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów oraz 

sprzętu do digitalizacji.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w 
roku budżetowym 2020 z przeznaczeniem dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na 
realizację projektu pn. EtnoCarpathia. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo 

Podkarpackie 1500 udziałów w Spółce Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy przez 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie 19 m² powierzchni dachowej 

budynku „A” położonego w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 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. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu stypendialnego dla uczniów zdolnych 

uczęszczających do ponadpodstawowych szkół mających siedzibę na terenie województwa 

podkarpackiego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie 

uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku 

szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – 

szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 

2020/2021. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie 

uzdolnionym uczniom ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w 

roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych 

– szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Profesjonalne przywództwo w EDUKACJI - rozwijanie kompetencji kadry kierowniczej 

systemu oświaty w województwie podkarpackim”.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie 

sportu.   

22. Informacja w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej w województwie 
podkarpackim – 2019 rok.  
23. Informacja o stanie realizacji przez wojewódzkie samorządowe jednostki oświatowe 

projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 i innych programów w 2020 roku (stan na 30 kwietnia 2020 r.). 

24. Informacja dotycząca dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących 
w skład zasobu wojewódzkiego za rok 2019. 
25. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 12 maja 
2020 r. do 8 czerwca 2020 r.  
26. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego podjętych na XXIII sesji w dniu 25 maja 2020 r.  

27. Interpelacje i zapytania radnych. 

28. Wnioski i oświadczenia radnych. 

29. Zamknięcie sesji.  

     
                 Przewodniczący Sejmiku 
                                                                                                  Województwa Podkarpackiego 

                                                                                                                      
                                                                                                                  Jerzy Borcz 
 
 
Projekty uchwał oraz inne materiały znajdujące się w porządku obrad zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem 

http://www.sejmik.podkarpackie.pl/index.php/prace-sejmiku/sesje5.Radni otrzymali link do materiałów wraz z zawiadomieniem w formie elektronicznej na skrzynki 

mailowe. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do udzielenia przez pracodawcę zwolnienia od pracy zawodowej radnemu w celu 

umożliwienia mu wzięcia udziału w pracach Sejmiku Województwa Podkarpackiego (art. 27 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa). 

 

 

 

http://www.sejmik.podkarpackie.pl/index.php/prace-sejmiku/sesje5

