
Sejmik Województwa Podkarpackiego IV kadencji na sesji w dniu 24 października 2011 roku 

podjął następujące uchwały: 

− Nr XIV/211/11 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Województwa 
Podkarpackiego Bogdana Rzońcy, 

− Nr XIV/212/11 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Województwa 
Podkarpackiego Andrzeja Matusiewicza, 

− Nr XIV/213/11 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Województwa 
Podkarpackiego Kazimierza Ziobro, 

− Nr XIV/214/11 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Województwa 
Podkarpackiego Janiny Sagatowskiej, 

− Nr XIV/215/11 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
dotyczącego rewitalizacji zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Julinie, 

− Nr XIV/216/11 w sprawie podjęcia współpracy międzyregionalnej między 
Województwem Podkarpackim a Województwem Suczawa (Rumunia), 

− Nr XIV/217/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu przez 
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, 

− Nr XIV/218/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, 
− Nr XIV/219/11 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego, 
− Nr XIV/220/11 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, 
− Nr XIV/221/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu programu 

stypendialnego w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz 
stypendialny dla doktorantów”, 

− Nr XIV/222/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów 
szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2011/2012 w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

− Nr XIV/223/11 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, 

− Nr XIV/224/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Gorzyce, 

− Nr XIV/225/11 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia 
badania rocznego sprawozdania finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale za 2011 rok, 

− Nr XIV/226/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik 
Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 

− Nr XIV/227/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik 
Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie, 

− Nr XIV/228/11 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

− Nr XIV/229/11 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 



− Nr XIV/230/11 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu 
Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, 

− Nr XIV/231/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości  
w miejscowości Charzewice, 

− Nr XIV/232/11 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 
rok, 

− Nr XIV/233/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 
Podkarpackiego.   

 
 
 
 


