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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego  

podjętych na XXVII sesji w dniu 28 września 2020 r.  

 

 

Wszystkie podjęte uchwały zostały w ustawowym terminie przekazane do legalizacji 

organom nadzoru. Uchwały wymagające publikacji zostały przekazane do Redakcji 

Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów: 

• Nr XXVII/465/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu Województwa Podkarpackiego  

w latach 2018-2020 – trwa procedura pozyskania pożyczki. 

• Nr XXVII/466/20 w sprawie zaciągnięcia II transzy pożyczki długoterminowej z Banku 

Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

Województwa Podkarpackiego – trwa procedura pozyskania pożyczki. 

• Nr XXVII/467/20 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, 

• Nr XXVII/468/19  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. 

 

Uchwały  realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu: 

• Nr XXVII/461/20 w sprawie nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia 

w działalności sportowej. Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania 

oraz wysokość nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w działalności 

sportowej. Uchwała wejdzie w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, 

• Nr XXVII/462/20 w sprawie stypendiów sportowych i nagród Województwa 

Podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwała określa szczegółowe 

zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów 

sportowych i nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu. Uchwała 

wejdzie w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

 

Uchwała realizowana w Departamencie Rozwoju Regionalnego: 

• Nr XXVII/458/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28  września 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa –Podkarpackie 2030. 

Uchwała dotyczy przyjęcia Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, 

jednego z najważniejszych dokumentów samorządu województwa określającego trendy 

rozwoju, cele oraz główne działania zmierzające do ich osiągnięcia, ale również narzędzia 

komunikowania się i partnerskiej współpracy ze społecznością regionalną. Przyjęcie Strategii 
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zgodnie § 25 rozdziału V Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyło się w 

trybie dwóch czytań. Pierwsze czytanie odbyło się na XVII sesji Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w dniu 23 grudnia 2019 roku. Uchwała, zgodnie  procesem legislacyjnym 

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 13 

października 2020 r. pod pozycją 3871. Ponadto Strategia została zamieszczona na stronie 

internetowej www.podkarpackie.pl w zakładce Strategia województwa. Uchwała 

zrealizowana.   

 

Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Środowiska: 

• Nr XXVII/463/20 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy 

podkarpackiej – z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu 

zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz 

poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych” – 

uchwała  została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego przez Kancelarię Sejmiku pismem z dnia 05 października 2020r., 

znak: KS-I.0811.9.2020 r. 

• Nr XXVII/464/20 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto 

Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu 

zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz 

z  rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z 

uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z   Planem Działań 

Krótkoterminowych” - uchwała została przekazana do publikacji w  Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego przez Kancelarię Sejmiku pismem z dnia 

05 października 2020r., znak: KS-I.0811.9.2020 r. 

 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem: 

• XXVII/459/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy 

Komańcza – uchwała w trakcie realizacji. Na etapie podania wykazu do publicznej 

wiadomości o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, 

• XXVII/460/20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w najem przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu lokali użytkowych 

położonych w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18 – uchwałę przesłano do  

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w celu podpisania umowy 

najmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rzeszów, 2020 - 10 -  

 

Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych. 

 

 

http://www.podkarpackie.pl/
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