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XXVI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu  

31 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 11: 00  w trybie zdalnym. 

 

    

 Porządek obrad przewiduje: 

 

1. Otwarcie sesji.  

2. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 

podkreślenia roli „Solidarności” w budowie wolnej Polski i Europy z okazji 40-lecia jej 

powstania.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Markowi Kamińskiemu Odznaki Honorowej 

„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Edwardowi Mrozowi Odznaki Honorowej 

„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Zbigniewowi Sieczkosiowi Odznaki 

Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania śp. Panu Stanisławowi Krupce Odznaki 

Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Gminy Komańcza. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Miasta i Gminy Zagórz.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Powiatu Kolbuszowskiego.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy 

finansowej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr L/824/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w 

sprawie udzielenia Gminie - Miasto Rzeszów pomocy finansowej oraz uchwały ją zmieniającej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia II transzy pożyczki długoterminowej z Banku 

Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 

Podkarpackiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 

rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2020 – 2045.  



15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych w 

2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie 

województwa podkarpackiego. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych w 

Przemyślu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 

Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi 

Wojewódzkiemu Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 
Rzeszowie.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala 

Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.  

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi 

Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu 

Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie.  

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu 

Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego woli nadania nazwy 

(Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz”). 

28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w 

roku budżetowym 2020 dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na realizację projektu 

Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w 

roku budżetowym 2020 dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadań pn. 

„Zakup nowoczesnego wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Podkarpackiego w 

Krośnie”, „Poprawa infrastruktury Muzeum Podkarpackiego w Krośnie” oraz „Krosno, Muzeum 

Podkarpackie w Krośnie (Pałac Biskupi – XIV w.) – zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej 

oraz przeciwwłamaniowej wraz z budową rozdzielni zasilania systemów bezpieczeństwa”.  

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy (dotyczy Teatru im. 

Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie).  

31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Podkarpackiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w zakresie niewykonywania ustawowych obowiązków 



związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 896 na odcinku 

Lutowiska – Czarna. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Podkarpackiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w zakresie przygotowania i przyszłej realizacji zadania pn. 

„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska 

na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”. 

33. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego podjętych na XXIV sesji w dniu 29 czerwca i XXV sesji w dniu 

8 lipca 2020 r.  

34. Informacja na temat działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego w 2019 roku, które wpisują się w tematykę Konwencji 

Karpackiej. 

35. Informacja w sprawie przedstawienia korekt sprawozdań rocznych z wykonywania 

planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2019.  

36. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek 

organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2020 roku.  

37. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 r.  

38. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 9 

czerwca 2020 r. do 13 sierpnia 2020 r.  

39. Informacja w sprawie Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu 

Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych 

osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (II kwartał 2020 

r.).  

40. Interpelacje i zapytania radnych. 

41. Wnioski i oświadczenia radnych. 

42. Zamknięcie sesji.  

 

 

   

         Przewodniczący Sejmiku 

                                                                                  Województwa Podkarpackiego                                                                                                                    

 

                                                                                                   Jerzy Borcz 

 

 

 

 

 
Projekty uchwał oraz inne materiały znajdujące się w porządku obrad zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem 

http://www.sejmik.podkarpackie.pl/index.php/prace-sejmiku/sesje5.Radni otrzymali link do materiałów wraz z zawiadomieniem w formie elektronicznej na skrzynki 

mailowe. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do udzielenia przez pracodawcę zwolnienia od pracy zawodowej radnemu w celu 

umożliwienia mu wzięcia udziału w pracach Sejmiku Województwa Podkarpackiego (art. 27 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa). 
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