
 
 
 
XXIX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu  
30 listopada 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 1100  w trybie zdalnym. 
    

 Porządek obrad przewiduje: 
 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołów z XXIII,XXIV,XXV,XXVI,XXVII,XXVIII sesji Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 

3. Informacja Wojewody Podkarpackiego o sytuacji w województwie w związku z 

pandemią COVID oraz o podejmowanych działaniach. 

4. Informacja na temat sytuacji w Województwie Podkarpackim w związku z zakażeniami 

koronawirusem SARS- CoV - 2 na terenie kraju.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa 

Podkarpackiego Gminie Krasne na realizację zadania inwestycyjnego w 2020 r.  

w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/395/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa 

łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika 

autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – 

etap I” oraz „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na 

odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie umowy najmu powierzchni 

219,05 m2 w budynku przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 

przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole 

Specjalistycznym w Rzeszowie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 

przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole 

Specjalistycznym w Rzeszowie.  

11. Podjęcie uchwały  w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni najmu 

pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w 

Rzeszowie dla Przedsiębiorstwa Geodezyjnego SmartMap. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Rzeszowie. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego na 2021 rok. 

15. Informacja o stanie zaawansowania prac nad audytem krajobrazowym. 



16. Informacja dotycząca Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu 

Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i 

przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego  - III kwartał 2020 r. 

17. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Radnych Województwa Podkarpackiego -  III 

kwartał 2020 r. 

18. Informacja o realizacji scaleń gruntów na terenie województwa podkarpackiego w 

ramach PROW 2014-2020. 

19. Informacja o stopniu realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020. 

20. Sprawozdanie z działalności Biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej 

POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014 – 2020 w Rzeszowie”.  

21. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 13 

października 2020 r. do 10 listopada 2020 r. 

22. Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na 

XXVIII sesji w dniu 26 października 2020 r. 

23. Interpelacje i zapytania radnych. 

24. Wnioski i oświadczenia radnych. 

25. Zamknięcie sesji. 

 

 
 
 

 
                Przewodniczący Sejmiku 
                                                                           Województwa Podkarpackiego 
                                                                                                                      
                                                                                          Jerzy Borcz 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 


