
Sejmik Województwa Podkarpackiego IV kadencji na sesji w dniu 27 czerwca 2011 roku 

podjął następujące uchwały: 

 

− Nr X/146/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu 
„Bezpieczne boiska Podkarpacia” w 2011 roku, 

− Nr X/147/11 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na  
2011 r. 

− Nr X/148/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 
Podkarpackiego, 

− Nr X/149/11 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2010 r., 

− Nr X/150/11 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa 
Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za      
2010 r., 

− Nr X/151/11 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w zakresie podjęcia pilnych działań związanych z poprawą 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Województwie Podkarpackim, 

− Nr X/152/11 zmieniająca uchwałę 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 X/153/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów 
szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2010/2011 w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

− Nr X/154/11 w sprawie dokonania zmiany członka Rady Podkarpackiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie oraz 
dokonania zmiany  w uchwale w sprawie powołania członków tej  Rady, 

− Nr X/155/11 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji Rzeszowskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie, 

− Nr X/156/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Muzeum – Zamek w 
Łańcucie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Markowa, 

− Nr X/157/11 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
dotyczącego ustanowienia spraw rolnictwa i obszarów wiejskich jednym z 
priorytetów Prezydencji Polski w Unii Europejskiej, 

− Nr X/158/11 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

− Nr X/159/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy 
Krosno, 

− Nr X/160/11 w sprawie nadania Księdzu Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu 
odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, 

− Nr X/161/11 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 X/162/11 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych 
informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego. 

 

 
 
 


