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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego  

podjętych na XXIX sesji w dniu 30 listopada 2020 r.  

i XXX sesji w dniu 17 grudnia  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 Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego: 

 

• XXIX/495/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych w 

2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących 

się na terenie województwa podkarpackiego – zmieniony został zakres prac jednego 

podmiotu, sporządzono aneks – zakończono realizację. 

• XXX/507/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu z 

budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021 - przesłano do Starosty 

Lubaczowskiego kopię ww. uchwały z informacją o zasadach przekazania dotacji, 

celem  dofinansowania bieżącej działalności statutowej Muzeum Kresów  

w Lubaczowie w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów - 

uchwała w trakcie realizacji. 

• XXX/508/20 w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i 

nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie 

województwa podkarpackiego – zasady określono – zakończono realizację uchwały. 

• XXX/509/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych w 

2020 roku na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących 

się na terenie województwa podkarpackiego – trzy nowe podmioty otrzymały dotacje 

– sporządzono umowy; dla jednego podmiotu dotacja została zwiększona – 

zakończono realizację uchwały. 

Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów: 

 

• XXIX/493/20 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, 

• XXIX/494/20 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, 

• XXX/511/20 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, 
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• XXX/512/20 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. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej: 

 

• XXIX/492/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu 

Województwa Podkarpackiego Gminie Grębów - przygotowano umowę nr: 

OZ-VII.3026.163.2020.ECK, która została podpisana w dniu 07.12.2020 r. przez 

uprawnione osoby. W dniu 07.12.2020 r. przygotowano uruchomienie środków 

finansowych dla Gminy Grębów w przedmiotowym zakresie a w dniu 30.12.2020 r. 

sporządzono rozliczenie ww. dotacji, zgodnie z zapisem uprzednio zawartej umowy;  

• XXIX/499/20 w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 

przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole 

Specjalistycznym w Rzeszowie - uchwała zrealizowana, przygotowano projekt 

uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego zmieniający skład Rady; 

• XXIX/500/20 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 

przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole 

Specjalistycznym w Rzeszowie - uchwała zrealizowana, przygotowano projekt 

uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego zmieniający skład Rady; 

• XXX/506/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/452/20 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnej 

wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2020 - podpisano Aneks do 

umowy w sprawie udzielenia pożyczki dla WSPR w Rzeszowie, przesunięto termin 

spłaty pożyczki do 30.06.2021 r.; 

• XXX/510/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu 

Województwa Podkarpackiego Gminie Błażowa – aktualnie trwają prace nad 

przygotowaniem umowy określającej szczegółowe zasady udzielenia pomocy, termin 

przekazania środków oraz sposób rozliczenia ww. dotacji, uchwała zostanie 

zrealizowana po przyjęciu budżetu na 2021 r. 

• XXX/513/20 zmieniająca uchwałę Nr XIX/335/20 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala 

Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – uchwała w trakcie 

realizacji – komisja konkursowa rozwiązuje się z dniem nawiązania stosunku pracy z 

dyrektorem. 

 

Uchwały  realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu: 

 

• XXIX/491/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2020 r. w 

sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu Pomocy finansowej – Sejmik udzielił 

w 2021 roku Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej w wysokości 200 000,- 

zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Dostosowanie pomieszczeń 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek 

im. Jana Pawła II w Lubaczowie do wymogów standaryzacji”. Środki zostały ujęte w 

projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. 
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Uchwały  realizowane w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem: 

 

• XXIX/497/20 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy 

maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w województwie 

podkarpackim - Przedmiotowa uchwała ogłoszona została  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 9 grudnia 2020 r. 

poz. 4844 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uchwałę oraz 

aktualny wykaz wszystkich podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie skupu maku oraz konopi włóknistych na terenie województwa 

podkarpackiego, zamieszczono na stronie internetowej Samorządu Województwa 

Podkarpackiego www.podkarpackie.pl w zakładce „Rolnictwo” → ”Mak i konopie 

włókniste”. Dodatkowo wysłano pocztą tradycyjną informację o ogłoszeniu uchwały 

do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Zdrowia, Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz drogą elektroniczną (ePUAP) do 

Prezydentów Miast, Burmistrzów Miast, Miast i Gmin oraz Wójtów Gmin. 

• XXIX/498/20 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie umowy najmu powierzchni 219,05 m2 w 

budynku przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie - przesłano uchwałę do  

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie celem podpisania aneksu do 

umowy użyczenia. 

• XXIX/502/20 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni najmu 

pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w 

Rzeszowie dla Przedsiębiorstwa Geodezyjnego SmartMap - przesłano uchwałę do 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie celem podpisania aneksu do 

umowy najmu. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego: 

 

• XXIX/489/20 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/395/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa 

łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” 

– w trakcie realizacji. 

• XXIX/490/20 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika 

autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ – 

etap I” oraz „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na 

odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I” – w trakcie 

realizacji. 

• Nr XXIX/488/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2020 r. w 

sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Krasne 

na realizację zadania inwestycyjne w 2020 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki 

Fundusz Kolejowy”. Uchwała została zrealizowana. Podpisano umowę dotacyjną, na 

podstawie której dokonano wypłaty dotacji. 

http://www.podkarpackie.pl/
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Uchwała realizowana w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej: 

 

• XXIX/496/20 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 ze zmianami – uchwała została 

zrealizowana. Niniejszą zmianą Uchwały Sejmik Województwa Podkarpackiego 

dodatkowo wyraził zgodę na przedłużenie do 2021 roku realizacji umowy zawartej 

przez Województwo – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie z Gminą 

Miasto Rzeszów. W wyniku podjętej uchwały w dniu 8 grudnia 2020 r. podpisany 

został aneks do umowy. Po złożeniu rozliczenia przez beneficjenta środki zostały 

przekazane.  

 

Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku:  

• XXIX/487/20 w sprawie poparcia Rządu RP w sprawie przejęcia budżetu UE na lata 

2021-2027 - uchwała została  przekazana Przewodniczącej Komisji Europejskiej, 

Prezesowi Rady Ministrów RP, Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, 

Posłom do Parlamentu Europejskiego, Parlamentarzystom RP z terenu Województwa 

Podkarpackiego oraz  Marszałkom Województw RP,  

• XXIX/504/20 uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego na 2021 rok – uchwałę przekazano do wszystkich departamentów 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 

• XXIX/503/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy  w Rzeszowie – uchwałę przekazano stronie skarżącej.  

 

Uchwała realizowana w Kancelarii Zarządu: 

 

• XXIX/501/20 w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021. Program został opublikowany w 

Biuletynie Informacji Publicznej – uchwała w trakcie realizacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Rzeszów, 2021 – 01 -  

 

Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych. 
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