
 
 
 
 
 
KS-I.0002.7.2021                                                                          Rzeszów, 2021- 05 -20 
                                      
 
                                                                Pani/Pan 
                                                                 
                                                                Radna/y Województwa Podkarpackiego 
                                                                 
 
   
 Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXXVII sesję Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego VI kadencji, która odbędzie się w dniu 31 maja 2021 roku (poniedziałek ) 

o godzinie  11 00 w trybie zdalnym. 

  

 Porządek obrad przewiduje: 
 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego 
z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021, 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Stalowowolskiemu pomocy finansowej, 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

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

Podkarpackiego na lata 2021 – 2045,  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. w ramach 

„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację I etapu 

koncepcji „Uniwersytet Samorządności”, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/508/20 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 

podkarpackiego, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. 

Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego 
im. Jana Pawła II w Krośnie, 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Włącz  

edukację dobrej jakości w województwie podkarpackim”, 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 

2021/2022, 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie 

uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w 

roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów 

zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022, 



15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 

2021/2022, 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie 

uzdolnionym uczniom ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w 

roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów 

zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022, 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki 

Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu, 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, 

23. Podjęci uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, 

25. Informacja dotycząca Sprawozdań z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu 

Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego  

i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego  (I kwartał 2021 r.). 

26. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w roku 2021. 

27. Przedstawienie korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji 
kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2020, 

28. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 13 
kwietnia 2021 r. do 11 maja 2021 r. 

29. Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XXXVI 

sesji. 

30. Interpelacje i zapytania radnych. 

31. Wnioski i oświadczenia radnych. 

32. 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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