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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego  

podjętych na XXXVI sesji w dniu 26 kwietnia 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 Ochrony Środowiska: 

 

• Nr XXXVI/584/21 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 (WPGO) wraz Planem 

Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu 

WPGO na  środowisko Uchwalony Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Podkarpackiego na lata 2020-2026  zostanie na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy 

o  odpadach przekazany do Ministra  Klimatu i Środowiska. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów: 

 

• Nr XXXVI/576/21 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 XXXVI/577/21 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 XXXVI/579/21 w sprawie zmiany  uchwały w sprawie nadania Statutu 

Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz uchwałę w sprawie 

utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu i połączenia go 

z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli – zmiany weszły  w życie z dniem 

1 maja 2021 r. Przyjęto, iż w Statucie Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie 

zostaną uregulowane te elementy, które są wspólne dla wszystkich jednostek. Dotyczy 

to przede wszystkim struktury organizacyjnej oraz stanowisk kierowniczych. 

W porównaniu do dotychczasowych regulacji w miejsce Wieloosobowego stanowiska 

ds. IT utworzono Dział Informatyczny, utworzono również stanowisko ds. promocji oraz 

Biuro Obsługi Szkoleń. Zaproponowane zmiany spowodowały konieczność opracowania 

nowych statutów jednostek wchodzących w skład Zespołu Placówek Wojewódzkich w 

Rzeszowie, 

• Nr XXXVI/583/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych 

warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu" - zmiana uchwały 

wynikała z konieczności uwzględnienia, przy ocenie wniosków w roku 2021, 

szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
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COVID-19. Uchwała wejdzie w życie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

Uchwała realizowana  w  Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego: 

 

• Nr XXXVI/574/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Powiatu Krośnieńskiego – umowa w trakcie przygotowania. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

• Nr XXXVI/575/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu 

Województwa Podkarpackiego Gminie Krzywcza - uchwała w trakcie realizacji – podjęto 

uchwałę zarządu 276/5500/21 wyrażającą zgodę na zawarcie umowy z Gminą Krzywcza 

• Nr XXXVI/580/21  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, 

• Nr XXXVI/580/21  w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 

1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - uchwała zrealizowana przekazano dyrektorowi 

podmiotu leczniczego w celu zamieszczenia w odpowiednich rejestrach. 

 

Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku:  

• XXXVI/573/21 w sprawie przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w związku z ogłoszeniem roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja - radni Województwa 

Podkarpackiego niniejszą uchwała wyrazili uznanie dla inicjatywy Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiającej rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja, 

• XXXVI/578/21 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki 

Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego – niniejsza uchwała 

została przekazana do Departamentu Budżetu i Finansów, 

• XXXVI/582/21 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego – niniejszą uchwałą dostosowano Regulamin Sejmiku do 

statutu Województwa Podkarpackiego oraz ustawy o samorządzie województwa. 

Uchwała została przyjęta do stosowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów, 2021 – 04 –  

 
Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych. 
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