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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego  

podjętych na XXXV sesji w dniu 29 marca 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. 

 

Uchwały realizowane  w  Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego: 

 

▪ Nr XXXV/554/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej 

wysokości pożyczki udzielonej w roku budżetowym 2021, jest w trakcie realizacji - 

obecnie trwa procedura przygotowywania projektu uchwały Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie wskazującej zgodnie z wymogami art. 262 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 

t.j.) dwóch członków zarządu uprawnionych do udzielenia pożyczki, 

▪ Nr XXXV/566/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej 

wysokości pożyczki udzielonej w roku budżetowym 2021, jest w trakcie realizacji - 

obecnie trwa procedura przygotowywania projektu uchwały Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie wskazującej zgodnie z wymogami art. 262 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 

t.j.) dwóch członków zarządu uprawnionych do udzielenia pożyczki. 

 

Uchwały realizowane  w  Departamencie Ochrony Środowiska: 

 

• Nr XXXV/559/21 w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektów uchwał w 

sprawach zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków 

krajobrazowych. W dniu 6 kwietnia 2021  r. pismem znak OS-I.7121.7.2021.MR uchwała 

wraz z załącznikami została przesłana do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie oraz do właściwych terytorialnie rad gmin celem uzgodnienia. 

• Nr XXXV/570/21 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Analiza problemu ochrony bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków 

komunalnych oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie 

województwa podkarpackiego, w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo” 

przez Województwo Podkarpackie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV. Ochrona 

środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność 

biologiczna. Na podstawie przedmiotowej uchwały zostanie przygotowana uchwała 

Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Departamentu Ochrony 

Środowiska do podpisania decyzji  dot. finansowania przedmiotowego projektu ze 

środków RPO  na lata 2016-2020. Uchwała ws. Udzielenia pełnomocnictwa zostanie 

przygotowana po otrzymaniu informacji od Instytucji Zarządzającej 

RPO  WP o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania . 
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Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów: 

 

• Nr XXXV/555/21 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, 

• Nr XXXV/556/21 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. 

 

Uchwały  realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu: 

 

• Nr XXXV/567/21 w sprawie rozwiązania Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli – powstałe w wyniku rozwiązania  

jednostki: Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli 

zostanie z dniem 1 września 2021 r. przekazana do prowadzenia Powiatowi 

Stalowowolskiemu, z kolei Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Stalowej Woli zostanie zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2021 r., 

• Nr XXXV/568/21 w sprawie likwidacji Podkarpackiego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Stalowej Woli – uchwała została podjęta z uwagi na fakt, iż Powiat 

Stalowowolski nie deklarował woli przejęcia Podkarpackiego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Stalowej Woli, ponieważ prowadzi już Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli,  przy ul. Hutniczej 12. Centrum posiada 

bogatą ofertą edukacyjną skierowaną dla osób dorosłych, dostosowaną do lokalnych 

warunków, 

• Nr XXXV/569/21 w sprawie przekazania do prowadzenia Powiatowi Stalowowolskiemu 

Medycznej Szkoły Policealnej w Stalowej Woli - przekazanie Szkoły nastąpi z dniem 

1 września 2021 r., po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Radę Powiatu 

Stalowowolskiego i zawarciu porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 

Podkarpackiego a Powiatem Stalowowolskim, określającego tryb i szczegółowe 

warunki przekazania. Projekt porozumienia obecnie jest opracowywany. 

 

 

Uchwała realizowana  w  Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego: 

 

• Nr XXXV/553/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2021 r.  

w sprawie udzielenia w 2021 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji 

dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań 

związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w 

relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw do 

stacji Jasło. Uchwała została zrealizowana. Obecnie Województwo Małopolskie 

przygotowuje umowę dotacyjną, na podstawie której będą wypłacane przez 

Województwo Podkarpackie transze dotacji na realizację połączeń Kraków – Jasło i 

Nowy Sącz – Jasło w bieżącym roku. 
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Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

• Nr XXXV/557/21 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Uchwała zrealizowana, przekazano 

dyrektorowi podmiotu leczniczego w celu zamieszczenia w odpowiednich rejestrach. 

• Nr XXXV/564/21 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z 

Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Uchwała zrealizowana, przekazano 

dyrektorowi podmiotu leczniczego w celu zamieszczenia w odpowiednich rejestrach. 

• Nr XXXV/572/21 w sprawie wskazania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 

Kandydatów do Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. Uchwała zrealizowana, uchwałę przekazano 

Wojewodzie Podkarpackiemu wraz z dokumentami złożonymi przez kandydatów. 

 

 

Uchwała realizowana  w  Biurze Nadzoru Właścicielskiego  i Analiz Ekonomicznych 

 

• XXXV/565/21 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo 

Podkarpackie 91 400 akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna- uchwała 

jest w trakcie realizacji. W dniu 24 marca 2021 roku został wysłany wniosek do 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydanie opinii w sprawie 

występowania pomocy publicznej w odniesieniu do planowanego dokapitalizowania 

„Uzdrowiska Rymanów” S.A. przez Województwo Podkarpackie. W przypadku 

uzyskania pozytywnej odpowiedzi UOKiK odbędzie się Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała o objęciu przez 

Województwo Podkarpackie 91 400 akcji spółki za kwotę 914 000,00 zł. 

 

Uchwały realizowane w Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie  

 

• Nr XXXV/562/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia zadań 

Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku - Niniejsza uchwała 

dzieli środki PFRON przyznane dla Województwa Podkarpackiego na realizację 

zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Z kwoty 24 782 428,00 zł oddanej do dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego 

przez PFRON w Warszawie, Sejmik przeznaczył:   

- kwotę w wysokości:  20 912 060,00 zł na dofinansowanie kosztów tworzenia  

i działania zakładów aktywności zawodowej, 

- kwotę w wysokości: 2 370 368,00 zł na dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących 

obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, dla 9 

inwestycji, w tym 3 inwestycje dwuletnie rozpoczęte w 2020 r. oraz 1 inwestycja trzyletnia 

(okres realizacji 2021-2023). Aktualnie beneficjenci zostali powiadomieni o uzyskaniu 

dofinansowania oraz przygotowywane są umowy.  
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- kwotę w wysokości: 1 500 000,00 zł na zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Obecnie 

trwają prace nad przygotowaniem ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w tym zakresie. 

• Nr XXXV/563/21 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu na Rzecz 

Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu 

Społecznemu na lata 2021-2030.  Niniejszą uchwałą został przyjęty nowy program 

dotyczący działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2030. Nowy 

Program stanowi odpowiedź Samorządu Województwa Podkarpackiego na aktualne 

potrzeby osób z niepełnosprawnościami i służyć będzie realizacji regionalnej polityki 

społecznej w tym obszarze. Obecnie realizowane są zadania ustawowe dotyczące 

wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu 

społecznemu. Trwają również prace nad przygotowaniem ogłoszenia o otwartym 

konkursie ofert ze środków PFRON. 

Uchwały realizowane w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem: 

 

• XXXV/558/21 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu powierzchni 

w budynku położonym w Jarosławiu przy ul. Traugutta 9 dla Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie - uchwałę przesłano do Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów 

Rolnych w Rzeszowie celem podpisania aneksu do umowy najmu budynku przy ul. 

Traugutta 9 w Jarosławiu z PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie, 

• XXXV/560/21 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wynajmowanej powierzchni 

przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – uchwałę przesłano do 

Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu celem podpisania aneksu do 

umowy najmu budynku oficyny przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu z panem 

Bartoszem Wajstuchem prowadzącym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Paramedyk, 

• XXXV/561/21 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości przez 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu - uchwałę przesłano do Muzeum 

Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu celem podpisania umowy najmu 

pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu z panią 

Anną Cielską prowadzącą Szkołę Sinus dla Osób Dorosłych.  

 

Uchwała realizowana w Kancelarii Sejmiku:  

• XXXV/571/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Marszałka Województwa – 

uchwała została przekazana stronie skarżącej.  

 

 
 

 

 

 

Rzeszów, 2021 – 04 –  

 

Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych. 
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