
Sejmik Województwa Podkarpackiego IV kadencji na VII sesji w dniu 25 marca  2011 r. 

podjął następujące uchwały: 

 

− Nr VII/84/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej o pow. 300 m2 położonej w miejscowości Cisowa gm. 
Krasiczyn z firmą Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., 

− Nr VII/85/11 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym 
pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9  
w Rzeszowie, 

− Nr VII/86/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na 
rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl, 

− Nr VII/87/11 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie dla Rzeszowskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A. nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Witosa, 

− Nr VII/88/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 
Podkarpackiego, 

− Nr VII/89/11 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r., 
− Nr VII/90/11 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.,  
− Nr VII/91/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/51/11 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu 
terytorialnego  na realizację programu „Moje boisko - Orlik 2012” w 2011 roku, 

− Nr VII/92/11 w sprawie zamiaru podjęcia przez Województwo Podkarpackie 
współpracy międzyregionalnej przy realizacji projektu MOVE ON GREEN w ramach 
Programu INTERREG IVC, 

− Nr VII/93/11 w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły odznaki honorowej 
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz zmiany Uchwały Nr 
XLVIII/894/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 maja 
2010 r. w sprawie powołania Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego”, 

− Nr VII/94/11 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w partnerstwie do projektu w 
ramach Programu Comenius Regio, 

− Nr VII/95/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu 
systemowego w ramach poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 

− Nr VII/96/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów 
szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

− Nr VII/97/11 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, 

− Nr VII/98/11 w sprawie powołania II Zastępcy Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 

− Nr VII/99/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w 2010 r., 

− Nr VII/100/11 w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr IV/45/11 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 11 stycznia 2011 r., 



− Nr VII/101/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Specjalistycznego 
Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w 
Jarosławiu, 

− Nr VII/102/11 zmieniająca uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie 
powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

− Nr VII/103/11 w sprawie przystąpienia przez Województwo Podkarpackie do realizacji 
w 2012 roku projektu pn. „Podkarpackie. Przestrzeń otwarta dla inwestorów” – 
Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna Województwa Podkarpackiego 
poprzez kampanię promocyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego 2007-2013, 

− Nr VII/104/11 w sprawie przystąpienia przez Województwo Podkarpackie do realizacji 
w roku 2012 projektu pn. „Podkarpackie. Przestrzeń otwarta na inwestycje – 
kampania promocyjna w regionach partnerskich województwa podkarpackiego” – 
promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

 

 


