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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego  

podjętych na XXVIII sesji w dniu 26 października 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. 
 

Uchwała realizowana  w  Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego: 
 

 Nr XXVIII/470/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2020 – przesłano 
do Starosty Lubaczowskiego kopię ww. uchwały z informacją o zasadach 
przekazania dotacji na realizację zadania pn. „Budowa budynku magazynowego dla 
Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap III” - uchwała w trakcie realizacji. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów: 
 

 Nr XXVIII/473/20 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 XXVIII/474/20  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 

 Nr XXVIII/475/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia II transzy 
pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego – trwa procedura 
pozyskania pożyczki. 

 
 
Uchwały  realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej: 
 

 Nr XXVIII/479/20 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca 
Pio w Przemyślu – uchwała zrealizowana przekazano dyrektorowi podmiotu 
leczniczego, 

 Nr XXVIII/480/20 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 
uchwała zrealizowana przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego, 

 Nr XXVIII/481/20 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z 
Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - - uchwała zrealizowana przekazano 
dyrektorowi podmiotu leczniczego, 
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 Nr XXVIII/482/20 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu 
Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. 
Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu - uchwała zrealizowana przekazano dyrektorowi 
podmiotu leczniczego, 

 Nr XXVIII/483/20 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu 
Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie - uchwała zrealizowana 
przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego, 

 Nr XXVIII/484/20 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Podkarpackiego Centrum Medycznego w 
Rzeszowie SP ZOZ - uchwała w trakcie realizacji 
 

Uchwała realizowana w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej : 
 

 Nr XXVIII/478/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/357/20 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań Samorządu 
Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku Niniejszą uchwałą oszczędności 
na zadaniu dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych zostały przesunięte na zadanie dofinansowanie kosztów 
tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. W wyniku podjętej uchwały 
środki miały zostać przeznaczone na dodatkowe wsparcie dla ZAZ, jednakże w dniu 
2.11.2020 r. do ROPS wpłynęła interpretacja z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych, zgodnie z którą brak podstaw prawnych zwiększania 
dofinansowania dla ZAZ ponad kwotę 25 000 zł na osobę niepełnosprawną na rok. 
Na chwilę obecną wypłata środków została wstrzymana. Marszałek Województwa 
Podkarpackiego pismem z dnia 5 listopada 2020 r. zwrócił się jednak do Pani 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej, by w związku z trudną sytuacją  ZAZ, 
wynikającą ze stanu epidemicznego -  była możliwość wypłaty tych środków. 

 

Uchwała realizowana w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych: 

 Nr XXVIII/476/20 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo 
Podkarpackie 100 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, jest w trakcie realizacji. Przygotowywany jest 
projekt uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie reprezentowania 
Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu 
Lotniczego „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Po 
przyjęciu ww. uchwały odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na 
którym zostanie uchwalone podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 
10 000 000,00 zł poprzez objęcie  100 000 nowo utworzonych udziałów o wartości 
nominalnej 100,00 zł. 
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Uchwały  realizowane w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem: 

 
 Nr XXVIII/477/20 w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody 

łowieckie oraz zaliczenia ich do kategorii – uchwała została przekazana do 
opublikowania  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, wejdzie w życie z dniem 1 
kwietnia 2021 r. 

 Nr XXVIII/485/20 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia 
przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie części lokalu o łącznej 
powierzchni 77,18 m² położonego w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 79/3 – uchwałę 
przesłano do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie celem podpisania 
aneksu do umowy użyczenia. 

 Nr XXVIII/486/20 w sprawie wyrażenia zgody Arboretum i Zakładu Fizjografii w 
Bolestraszycach na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości – uchwałę 
przesłano do Arboretum i Zakładu Fizjografii w  Bolestraszycach celem podpisania 
aneksu do umowy dzierżawy. 

 
Uchwały realizowane w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego: 
 

 Nr XXVIII/471/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/430/20 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Komańcza- przygotowano aneks 
do umowy, aktualnie trwa uzyskiwanie podpisów stron, 

 Nr XXVIII/472/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/431/20 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Województwa Podkarpackiego dla Miasta i Gminy Zagórz - przygotowano 
aneks do umowy, aktualnie trwa uzyskiwanie podpisów stron. 

 
Uchwała realizowana w Kancelarii Zarządu: 
 

 XXVIII/469/20 w sprawie nadania śp. Panu Stanisławowi Padykule Odznaki 
Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” uchwała jest w trakcie 
realizacji, zakupiony został grawerton. Przekazanie odznaki i grawertonu planowane 
było podczas uroczystości z okazji 25 – lecia powstania Mieleckiej Strefy 
Ekonomicznej. W związku z odwołaniem uroczystości ze względu na aktualną 
sytuacje epidemiologiczną w kraju, data przekazania Odznaki będzie ustalona               
w terminie późniejszym. 

 
 
 
 
Rzeszów, 2020 - 11 -  
 
Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych 
departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz jednostek 
podległych. 


