
Sejmik Województwa Podkarpackiego IV kadencji na IX sesji w dniu 30 maja 2011 r. 

podjął następujące uchwały: 

 
− Nr IX/117/11 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

popierającego działania w zakresie realizacji Strategicznej Koncepcji „Karpacki 
Horyzont 2020”, 

− Nr IX/118/11 w sprawie użyczenia na czas nieoznaczony pomieszczenia 
technicznego znajdującego się w budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, 

− Nr IX/119/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Gminy Nisko, 

− Nr IX/120/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 71 m2 gruntu przez 
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, 

− Nr IX/121/11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości 
przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, 

− Nr IX/122/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy 
Miejskiej Przemyśl, 

− Nr IX/123/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie bezprzetargowej sprzedaży 
działek na rzecz Spółki Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka”, 

− Nr IX/124/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu 
systemowego w ramach poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

− Nr IX/125/11 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

− Nr IX/126/11 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

− Nr IX/127/11 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

− Nr IX/128/11 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 IX/129/11 w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Usuwania Azbestu na 
lata 2009-2032” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla tego programu, 

− Nr IX/130/11 w sprawie podjęcia inicjatywy zagranicznej i zawarcia Umowy  
o współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim 
(Rzeczpospolita Polska) a Województwem Zadarskim (Republika Chorwacji), 

− Nr IX/131/11 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa 
podkarpackiego na lata 2007-2020, 

− Nr IX/132/11 zmieniająca uchwałę w sprawie programu wspierania edukacji 
uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”, 

− Nr IX/133/11 w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego, 

− Nr IX/134/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za  
2010 rok Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 

− Nr IX/135/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji 
celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania 
dla spółek wodnych, 



− Nr IX/136/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala  
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 

−  Nr IX/137/11 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole 
Specjalistycznym w Rzeszowie, 

− Nr IX/138/11 w sprawie  zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r., 
− Nr IX/139/11 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r. , 
− Nr IX/140/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 

Podkarpackiego, 
− Nr IX/141/11 w sprawie inicjatywy nadania imienia gen. Wł. Sikorskiego lotnisku 

zarządzanemu przez Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka Sp. z o. o., 
− Nr IX/142/11 w sprawie likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych  

w Rzeszowie, 
− Nr IX/143/11 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 
obszarze Województwa Podkarpackiego, 

− Nr IX/144/11 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu 
systemowego "Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji 
kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w Województwie 
Podkarpackim"  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

− Nr IX/145/11 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 
 

 
 


