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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego  

podjętych na XXIV sesji w dniu 29 czerwca 2020 r. i XXV sesji w dniu 8 lipca 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: 

 

  Nr XXIV/401/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w 

sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 

2020 jest w trakcie realizacji - obecnie trwa procedura podpisywania umowy w 

sprawie udzielenia pożyczki. 

 Nr XXIV/402/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w 

sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 

2020 jest w trakcie realizacji - obecnie trwa procedura podpisywania umowy w 

sprawie udzielenia pożyczki. 

 Nr XXIV/400/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2020 roku 

jest w trakcie realizacji – z nadesłanych przez Wnioskodawców aktualizacji, wynika 

konieczność dokonania zmian zakresów rzeczowych prac, w pozostałych 

przypadkach gdy zakres prac nie ulega zmianie, trwa podpisywanie umów. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów: 

 

 Nr XXIV/397/20 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, 

 Nr XXIV/398/20 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, 

 Nr XXV/399/20 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. 

 Nr XXV/422/20 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, 

 Nr XXV/423/20 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. 
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Uchwała  realizowana w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej: 

 

 Nr XXV/421/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego – w trakcie realizacji, trwa 

procedura podpisywania umów.  

 

 

Uchwały  realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu: 

 

 Nr XXIV/407/20 w sprawie przyjęcia programu stypendialnego dla uczniów zdolnych 

uczęszczających do ponadpodstawowych szkól mających siedzibę na terenie 

województwa podkarpackiego – Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął program 

wsparcia stypendialnego dla uczniów zdolnych, który dotyczy wyrównywania szans 

edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. 

 Nr XXIV/408/20 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne– rok szkolny 

2020/2021 – Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraził wolę przystąpienia przez 

Województwo Podkarpackie do realizacji w trybie pozakonkursowym w/w projektu 

w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt będzie 

realizowany w terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 30 września 2021 r. Całkowita wartość 

projektu wynosi 3.036 000,00 zł, w tym dofinansowanie 2.884.200,00 zł. Wniosek o 

dofinansowanie realizacji projektu zostanie złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Rzeszowie. 

 Nr XXIV/409/20 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie 

uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w 

roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów 

zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021 – uchwalono zakres, formę, 

warunki i kryteria oraz tryb postępowania w sprawie o przyznanie stypendium i 

realizacji wsparcia stypendialnego w ramach projektu, dla nie więcej niż 660 uczniów 

szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne. Uchwała  wejdzie w 

życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

 Nr XXIV/410/20 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 

2020/2021 – Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraził wolę przystąpienia przez 

Województwo Podkarpackie do realizacji w trybie pozakonkursowym w/w projektu 

w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt będzie 

realizowany w terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 30 września 2021 r. Całkowita wartość 

projektu wynosi 1.920.000,00 zł, w tym dofinansowanie 1.728.000,00 zł. Wniosek o 

dofinansowanie realizacji projektu zostanie złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Rzeszowie. 

 Nr XXIV/411/20 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie 

uzdolnionym uczniom ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe 

w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów 

zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021 – uchwalono zakres, 

formę, warunki i kryteria oraz tryb postępowania w sprawie o przyznanie stypendium i 

realizacji wsparcia stypendialnego w ramach projektu, dla nie więcej niż 400 uczniów 
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szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe. Uchwała  wejdzie w 

życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

 Nr XXIV/412/20 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Profesjonalne przywództwo w EDUKACJI -  rozwijanie kompetencji kadry kierowniczej 

systemu oświaty w województwie podkarpackim” – uchwała została przekazana do 

jednostki Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. 

 Nr XXIV/413/20 w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie 

sportu. Przedmiotową uchwałą Sejmik Województwa dokonał zmian w systemie 

przyznawania z budżetu Województwa Podkarpackiego stypendiów sportowych 

zawodnikom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i 

międzynarodowym. Wprowadzone zmiany dotyczą głównie podmiotu uprawnionego do 

złożenia wniosku oraz sposobu oceny merytorycznej wniosków o przyznanie 

stypendium. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego. Nowe zasady obowiązywać będą 

począwszy od naboru wniosków o przyznanie stypendium sportowego na rok 2021. 

 

 

Uchwały realizowane w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych: 

 

 Nr XXIV/403/20 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Województwo 

Podkarpackie 1500 udziałów w spółce Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością. 

Sporządzono projekt uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie 

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Po przyjęciu ww. uchwały odbędzie się nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników Spółki, na którym zostanie uchwalone podwyższenie kapitału 

zakładowego spółki o kwotę 1 500 000,00 zł poprzez objęcie 1 500 nowo utworzonych 

udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł. 

 

Uchwały  realizowane w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem: 

 

 Nr XXIV/404/20 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy przez 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie  

19 m kw. powierzchni dachowej budynku „A” położonego w Krośnie przy ul. 

Korczyńskiej 57 – uchwałę przekazano do Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego 

im. Jana Pawła II w Krośnie celem podpisania aneksu do umowy dzierżawy. 

 

 Nr XXIV/405/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Wojewódzki 

Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu części gruntu wraz z 

budynkiem M położonym w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1 – uchwałę przekazano 

do Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii 

 z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu celem podpisania umowy dzierżawy. 
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Uchwały realizowane w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego: 

 

  Nr XXV/414/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Powiatu Przemyskiego.  

 Nr XXV/415/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Powiatu Rzeszowskiego. 

 Nr XXV/416/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Powiatu Łańcuckiego. 

 Nr XXV/417/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Powiatu Brzozowskiego. 

 Nr XXV/418/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Powiatu Jasielskiego. 

 Nr XXV/419/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Powiatu Przeworskiego. 

 Nr XXV/420/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Powiatu Krośnieńskiego. 

 

Aktualnie umowy są w trakcie przygotowania z poszczególnymi Powiatami.  

 

Uchwała realizowane w Departamencie Rozwoju Regionalnego: 

 

 Nr XXIV/406/20 zmieniająca uchwałę nr LXII/986/18 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 października 2018r. w sprawie przystąpienia do 

opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, zmienionej 

uchwałami Nr XVII/271/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 

2019 r. i Nr XXI/348/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia 

2020 r. 

Zgodnie z uchwałą nr LXII98618 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 

października 2018r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa 

– Podkarpackie 2030, dalej Strategia, uchwalenie Strategii zaplanowano na IV kwartał 2019 

r. Mając na uwadze trwające nadal kształtowanie ram programowania dla perspektywy 

finansowej UE na lata 2021 – 2027 oraz kontynuację prac legislacyjnych nowelizacji ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, które determinują zapisy dokumentu, jako termin 

uchwalenia Strategii należy przyjąć III kwartał 2020 r. Ponadto zapisy projektu Strategii 

zostaną poddane ocenie pod kątem prognozowanej recesji oraz problemów gospodarczych i 

społecznych będących konsekwencją pandemii COVID-19. Wobec powyższego, zmianie 

uległ zapis w części III załącznika - Ramowy harmonogram prac nad opracowaniem Strategii 

rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 wskazany w pkt. 12 „Uchwalenie opracowanej 

Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko”  z II kw. 2020 r. na III kw. 2020 r. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Województwa Podkarpackiego. Uchwała została zrealizowana 
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Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku:  

 

 Nr XXIV/394/20 w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego 

Wotum zaufania. 

 Sejmik Województwa udzielił wotum zaufania Zarządowi Województwa 

Podkarpackiego. Uchwała została zrealizowana 

 

 Nr XXIV/395/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2019 r. 

 

 Nr XXIV/396/20 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa 

Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2019 

r.  

Sejmik Województwa Podkarpackiego po rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2019 r. udzielił absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania 

budżetu Województwa Podkarpackiego za 2019 rok. 

 

Uchwała realizowana w Kancelarii Zarządu: 

 

 

 Nr XXV/424/20 w sprawie przyjęcia apelu o pomoc w duchu solidarności z 

poszkodowanymi, dla wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku obfitych opadów deszczu 

i powodzi w województwie podkarpackim została przekazana: 

 Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 lipca 2020 r.,  

 Prezesowi Rady Ministrów w dniu 10 lipca 2020 r.,  

 Parlamentarzystom z terenu województwa podkarpackiego w dniu 15 lipca  

2020 r., 

 Wojewodzie Podkarpackiemu w dniu 14 lipca 2020 r.,  

 Marszałkom Województw w dniu 15 lipca 2020 r., 

 Jednostkom Samorządu Terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego  

w dniu 16 lipca 2020.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów, 2020 - 08 -  

 
Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych. 
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