
XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu                             

28 czerwca 2021 roku (poniedziałek)   o godzinie  11 00 w sali audytoryjnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4                                      

w Rzeszowie. 

     

 

 Porządek obrad przewiduje: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

3. Debata nad Raportem o stanie województwa podkarpackiego za 2020 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego 

wotum zaufania. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za          

2020 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa 

Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2020 r.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej 

Lubaczów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Powiatu Bieszczadzkiego, 

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

„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działania służące 

realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi,  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na               

2021 r., 

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

Podkarpackiego na lata 2021 – 2045, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu i formy 

informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku 

budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa 

Podkarpackiego.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektów uchwał                  

w sprawach zmiany uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach 

parków krajobrazowych, 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na 

terenie województwa podkarpackiego, 

15. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej                         

w Rzeszowie do Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu 

Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Rzeszowie. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz 

organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 

Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także 



warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie 

stanowić pomoc publiczną. 

19. Informacja nt. oceny Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podkarpackim za 

2020 rok, 

20. Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Województwa 

Podkarpackiego 2022” za lata 2017– 2019. 

21. Informacja dotycząca dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 

wchodzących w skład zasobu wojewódzkiego za rok 2020. 

22. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od            

18 maja 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. 

23. Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na 

XXXVII sesji. 

24. Interpelacje i zapytania radnych. 

25. Wnioski i oświadczenia radnych. 

26. 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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