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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego  

podjętych na XXXII, XXXIII,XXXIV sesji. 
 
 

 
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 Kancelarii Sejmiku: 
 
XXXII/528/21  w sprawie stanowiska upamiętniającego 55. rocznicę święceń biskupich oraz 
ingresu i 103. rocznicę urodzin Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka – uchwał zrealizowana. 
XXXII/529/21 w sprawie przyjęcia stanowiska z okazji 40. rocznicy podpisania porozumień 
rzeszowsko-ustrzyckich - uchwała została przekazana Prezydentowi RP, Prezesowi Rady 
Ministrów RP, Przewodniczącemu NSZZ Solidarność, Przewodniczącej NSZZ RI 
Solidarność, 
XXXII/530/21 w sprawie Stanowiska wyrażającego poparcie dla utworzenia Makroregionalnej 
Strategii dla obszaru Karpat - uchwała została  przekazana Prezesowi Rady Ministrów RP, 
Marszałkom Sejmu i Senatu, Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Posłom 
do Parlamentu Europejskiego, Parlamentarzystom RP z terenu Województwa 
Podkarpackiego 

XXXIII/546/21 w sprawie Stanowiska upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych w 70–tą 
rocznicę śmierci członków IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”  

XXXIV/551/21 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i 
Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego – skład osobowy komisji został 
zaktualizowany, 

XXXIV/552/21 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego - skład osobowy komisji 
został zaktualizowany, 

Uchwała realizowana w Departamencie Promocji, Turystyki i Współpracy 
Gospodarczej : 
 
XXXII/536/21 w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie utrzymania i rozwoju 
Portalu w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” jest w trakcie 
realizacji. Została przygotowana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie i rozwój portalu internetowego 
www.greenvelo.pl, zawierająca szczegółowe zadania do realizacji przez Dotowanego, tj. 
przedłużenie okresu rejestracji domeny www.greenvelo.pl, hosting poczty oraz przedłużenie 
certyfikatu SSL, aktualizacja danych i publikacja nowych na Portalu, obsługę techniczną 
Portalu i aplikacji mobilnej wchodzącej w skład Portalu (związaną z administrowaniem 
serwera, Portalu i aplikacji, m.in.: zapewnienie ciągłości działania, usuwanie błędów, 
optymalizacja działania, zabezpieczanie danych, zapewnienie ochrony dostępu do serwera, 
dostosowywanie do wymogów formalno-prawnych, konfiguracja kont administracyjnych i 
dostępowych, modyfikacja baz danych), utrzymanie aplikacji w ogólnodostępnych sklepach 
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internetowych z aplikacjami, kontakt z użytkownikami oraz działania rozwojowe (modyfikacje 
i zmiany funkcjonalności Portalu i aplikacji, w tym wdrożenie komunikatów głosowych 
w nawigacji w aplikacji) oraz działania promocyjne (np. reklama w mediach).  
 
Uchwała realizowana w Kancelarii Zarządu: 
 
XXXIV/547/21 w sprawie nadania śp. Pani Izabeli Dzieduszyckiej Odznaki Honorowej 
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” - uchwała jest w trakcie realizacji. 
Przekazanie Odznaki oraz okolicznościowego grawertonu planowane jest w późniejszym 
terminie, w związku z obecną sytuacją epidemiczną.     
 
Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia: 
 
XXII/531/21 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w 
Przemyślu - uchwała zrealizowana przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego w celu 
zamieszczenia w odpowiednich rejestrach. 

XXXIV/548/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego Gminie i Miastu Ulanów - uchwała w trakcie realizacji. 

 
Uchwała realizowana przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych: 

XXXII/538/21 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie  
100 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, jest w trakcie realizacji.  Dotychczas w ramach realizacji przedmiotowej  
uchwały odbyło się w dniu 5 marca 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które 
podjęło uchwałę nr 3/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie 
z  uchwałą Zgromadzenia kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 
506 642 500,00 zł (słownie: pięćset sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 
pięćset złotych) do kwoty 516 642 500,00 zł (słownie: pięćset szesnaście milionów sześćset 
czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) to jest o kwotę 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć 
milionów złotych). Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale, zgodnie z uchwałą 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, obejmuje Województwo Podkarpackie. 
 
Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów: 

XXXII/544/21 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. 
XXXII/545/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2021 - 2045 – o zmianach  
w WPF wynikających z uchwały zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów 
Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, 
XXXIV/549/21 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. 
XXXIV/550/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2021 - 2045 – o zmianach  
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w WPF wynikających z uchwały zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów 
Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych. 
 
Uchwały realizowane w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem: 

XXXII/539/21 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 
37,97  m² przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie 

XXXII/540/21 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni najmu pomieszczeń 
biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu: 

XXXII/533/21 w sprawie określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia 
nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek - uchwała wykonuje art. 8 ust. 25 
ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym plan sieci publicznych placówek doskonalenia 
nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub 
ponadregionalnym określa  sejmik województwa w drodze uchwały. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 4 marca 2021 
r. poz. 862. 

XXXII/537/21 w sprawie zamiaru likwidacji Podkarpackiego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Stalowej Woli – uchwała została przekazana do Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty celem wydania opinii w sprawie zamiaru likwidacji Podkarpackiego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli, które obecnie wchodzi w skład 
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli. 

Uchwała realizowana w Departamencie Kultury i Ochrony dziedzictwa Kulturowego: 

XXXII/532/21 w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego             
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego – dokument został zamieszczony na stronie internetowej www.podkarpackie.pl 
w zakładce region/kultura. Równocześnie na mocy uchwały NR 257/5129/21 z dnia 
9.03.2021 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego ogłoszono nabór wniosków o nagrody  
w dziedzinie kultury. 

Uchwały realizowane w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego: 
XXXII/534/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Podkarpackiego dla Gminy Miasto Tarnobrzeg – trwa przygotowywanie umowy 
umożliwiającej przekazanie pomocy finansowej Miastu.  
XXXII/535/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.  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”. – w trakcie realizacji.  
 
Uchwały realizowane przez ROPS: 
XXXII/541/21 w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 2014 – 2020)”               
– uchwała stanowi kontynuację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020. Za realizację oraz koordynację działań 
objętych Programem odpowiedzialny jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Rzeszowie. Zadania przewidziane do wykonania  w ramach Programu realizowane będą w 
2021 r., przy współpracy z innymi organami administracji publicznej działającymi w obszarze 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. 
zm.) Pozostali partnerzy zewnętrzni w realizacji Programu to m.in: 

  Policja 
  Państwowa Inspekcja Sanitarna 
  Instytucje naukowe, 
  Samorządy powiatowe i gminne województwa podkarpackiego, 
  Organy wymiaru sprawiedliwości 
  Kuratorium Oświaty, 
  Służba Zdrowia, 
  inne podmioty działające w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 
 
XXXII/542/21 w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 – 2020)” – uchwała stanowi 
kontynuację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020. Za 
realizację oraz koordynację działań objętych Programem odpowiedzialny jest Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Zadania przewidziane wykonania w ramach 
Programu realizowane będą w 2021 r. poprzez współpracę z innymi podmiotami, organami 
administracji publicznej działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii oraz 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 
roku, poz. 1057 z późn. zm.).Inni partnerzy zewnętrzni w realizacji Programu to m.in: 

 Wojewoda Podkarpacki, 
 Policja, 
 Państwowa Inspekcja Sanitarna, 
 Instytucje naukowe, 
 Samorządy powiatowe i gminne województwa podkarpackiego, 
 Organy wymiaru sprawiedliwości 
 Służby utrzymania prawa i porządku, 
 Kuratorium Oświaty, 
 Służba Zdrowia, 
 Inne podmioty działające w obszarze przeciwdziałania narkomanii. 

 
XXXII/543/21 w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2014 – 2020)” – uchwała stanowi 
kontynuację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 
– 2020. Za realizację oraz koordynację działań objętych Programem odpowiedzialny jest 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Zadania przewidziane do wykonania 
w ramach Programu realizowane będą w 2021r. przy współpracy z innymi organami 
administracji publicznej działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 
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dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., 
poz. 1057, z późn. zm.).Inni partnerzy zewnętrzni w realizacji Programu to m.in: 

 Wojewoda Podkarpacki, 
 Instytucje naukowe, 
 Samorządy powiatowe i gminne województwa podkarpackiego, 
 Organy wymiaru sprawiedliwości 
 Służby utrzymania prawa i porządku, 
 Kuratorium Oświaty, 
 Służba Zdrowia. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów, 2021 – 03 -  
 
Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych. 


