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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego  

podjętych na XXXI sesji w dniu 19 stycznia 2021 r. 
 
 

 
Wszystkie podjęte uchwały zostały w ustawowym terminie przekazane do legalizacji 
organom nadzoru. Uchwały wymagające publikacji zostały przekazane do Redakcji 
Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego. 
 

Uchwała realizowana  w  Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego: 

 

 XXXI/516/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko – 

Sędziszowskiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021 - przesłano 

do Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego kopię ww. uchwały z informacją o zasadach 

przekazania dotacji, z przeznaczeniem na odbudowę domu rodzinnego kapitana 

Karola Chmiela, oficera Wojska Polskiego i Armii Krajowej, członka IV Zarządu 

Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, na utworzenie w nim izby pamięci - uchwała w 

trakcie realizacji. 

 

Uchwała realizowana  w  Departamencie Ochrony Środowiska: 

 

 XXXI/521/21 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Województwa 

Podkarpackiego na lata 2020- 2023 z Perspektywą do 2027 r. wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko - został przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 

w/w uchwałą uchwalony. Uchwałę Sejmiku oraz Program Ochrony Środowiska dla  

Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2023 z Perspektywą do 2027 r. 

zamieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego w  Rzeszowie. 

Ogłoszenie o uchwaleniu w/w dokumentów umieszczono na  stronie internetowej 

BIP, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu przy al.  Łukasza Cieplińskiego 4 i w 

budynku Urzędu przy ul. Lubelska 4. Ogłoszenie o uchwaleniu programu ukaże się 

również w lokalnej prasie - Nowiny w dniu 02  lutego 2021 r. Powyższy program 

wraz z prognozą oddziaływania na  środowisko, uzasadnienie programu              

i podsumowanie programu, w związku z  wymogami ustawowymi, przekazano 

Regionalnemu Dyrektorowi Środowiska w  Rzeszowie oraz Podkarpackiemu 

Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rzeszowie pismem              

z dnia 27 stycznia 2021 r. znak: OS-I.7010.1.2020.EZ. 
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Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów: 

 

  XXXI/517/21 w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r. –              

o kwotach dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej zawiadomiono 

wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek 

organizacyjnych, 

 XXXI/518/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2021-2045 - o aktualnym wykazie przedsięwzięć wieloletnich 

Województwa zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu 

oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, 

  XXXI/519/21 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 

r.- o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmian zawiadomiono wg 

właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek 

organizacyjnych. 

  XXXI/520/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2021 – 2045 - o zmianach  

 

Uchwały  realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu: 

 

 

 XXXI/522/21 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Zdalny Nauczyciel=Zdalna Szkoła” – uchwała została przekazana do jednostki 

Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. 

 XXXI/524/21 w sprawie zwiększenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego 

– niniejsza uchwała jest podstawą do ustalenia dla Pani Krystyny Wróblewskiej, 

dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie 

wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 5.048,- zł miesięcznie od dnia 1 stycznia 

2021 r. do dnia 11 listopada 2021 r.- w celu realizacji art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 

maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. 
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Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku:  

 

 XXXI/515/21 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego              

w sprawie wyrażenia uznania i wdzięczności dla pracowników służb medycznych 

pracujących nieustannie w stanie zagrożenia zdrowia i życia w dobie pandemii – 

niniejszą uchwałą Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraził wyrażenia uznanie, 

szacunek  i wdzięczność dla pracowników służb medycznych pracujących w stanie 

zagrożenia zdrowia i życia w dobie pandemii, 

 XXXI/525/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy  w Rzeszowie - uchwałę przekazano stronie skarżącej.  

 XXXI/526/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przebiegu drogi 

wojewódzkiej Nr 858 relacji Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn -- 

uchwałę przekazano stronie, która złożyła petycję.  

 XXXI/527/21 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego na 2021 rok – niniejszą uchwała Sejmik Województwa 

Podkarpackiego zatwierdził plan kontroli przyjęty przez Komisję Rewizyjną Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego.  

 

Uchwała realizowana w Kancelarii Zarządu: 

 

 XXXI/523/21 w sprawie podpisania Deklaracji Lubelskiej w sprawie powołania Sieci 

Gospodarczej Regionów Trójmorza – planuje się podpisanie przedmiotowego 

dokumentu w Lublinie w ramach wydarzeń: Samorządowy Kongres Gospodarczy 

oraz  II Forum Regionów Trójmorza w dniu 27 kwietnia 2021 r. Następnie kopie 

przedmiotowego Porozumienia waz z uchwałą zostaną przesłane ministrowi 

właściwemu do spraw zagranicznych i ministrowi właściwemu do spraw administracji 

publicznej. 

 

 

 

 
 
 
Rzeszów, 2021 – 02 -  
 
Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych. 


