Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
podjętych na XXXVII sesji w dniu 31 maja 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 Kancelarii Zarządu:
Nr XXXVII/604/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/501/20 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/501/20
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie „Programu
współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Zmiana
Programu została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała jest realizowana
przez cały okres trwania programu.

Uchwały realizowane w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego:
Nr XXXVII/585/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z
budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021 - przesłano do Starosty Powiatu
Lubaczowskiego kopię ww. uchwały z informacją o zasadach przekazania dotacji na
realizację zadania pn. „Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie
– etap IV” - uchwała w trakcie realizacji,
Nr XXXVII/587/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Markowa z budżetu
Województwa Podkarpackiego w roku 2021 – przesłano do Wójta Gminy Markowa kopię
ww. uchwały z informacją o zasadach przekazania dotacji
na realizację zadania pn. „Odtworzenie domu – chałupy Szylarów z kryjówką
i gołębnikiem na strychu” - uchwała w trakcie realizacji,
Nr XXXVII/592/21 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze
województwa podkarpackiego. Sejmik Województwa Podkarpackiego rozdysponował kwotę
4 200 000 z przeznaczeniem na ratowanie zabytków. Trwa procedura aktualizacji wniosków,
która będzie stanowiła podstawę do zawierania umów – uchwała w trakcie realizacji
Nr XXXVII/594/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/508/20 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2020r. 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 – uchwała w trakcie realizacji. Uchwała w sprawie zmiany ww. uchwały
Sejmiku Województwa Podkarpackiego po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego wejdzie w życie – uchwała
w trakcie realizacji,
Nr XXXVII/597/21 w sprawie nadania statutu Centrum Kulturalnemu
w Przemyślu czeka na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Jeden egzemplarz uchwały został przekazany do Dyrektora CK
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w Przemyślu, drugi egzemplarz został przekazany do Rejestru Instytucji Kultury - realizacja
uchwały zakończona.
Uchwały realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu:
Nr XXXVII/586/21 w sprawie udzielenia Powiatowi Stalowowolskiemu pomocy finansowej –
pomoc finansowa w wysokości 340.000 zł jest związana z przekazaniem Medycznej Szkoły
Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli do prowadzenia przez Powiat
Stalowowolski i ma zostać przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem tej szkoły
przez Powiat Stalowowolski od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Umowa
określająca szczegółowe zasady i termin przekazania pomocy finansowej zostanie
przygotowana po zakończeniu procedury przekazania zadania.
Nr XXXVII/598/21 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Włącz
edukację dobrej jakości w województwie podkarpackim”– Sejmik wyraził wolę przystąpienia
przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w
Rzeszowie do realizacji projektu pn. „Włącz edukację dobrej jakości w województwie
podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś
priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, uchwała zostanie przekazana do jednostki
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.
Nr XXXVII/599/21 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie
stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.
Przedmiotową uchwałą Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraził wolę przystąpienia do
realizacji projektu, o którym mowa w tytule uchwały i zabezpieczył wkład własny finansowy.
Całkowita wartość projektu wynosi: ok. 3.220.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), w tym dofinansowanie wynosi ok. 3.059.000,00 zł
(słownie: trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), z tego: ok. 2.737.000,00
zł – Unia Europejska (85%) i ok. 322.000,00 zł - Budżet Państwa (10%). Wkład własny
pieniężny Samorządu Województwa Podkarpackiego wynosi ok. 161.000,00 zł (słownie: sto
sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).
Nr XXXVII/600/21 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.Przedmiotową uchwałą Sejmik Województwa
Podkarpackiego określił podstawowe zasady dotyczące realizacji projektu, o którym mowa w
tytule uchwały. Szczegółowe zasady dotyczące udzielania wsparcia stypendialnego, tryb i
terminy postępowania, zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium i realizacji projektu
określi Zarząd Województwa Podkarpackiego w drodze odrębnej uchwały. Obecnie w
Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu trwają prace nad opracowaniem dokumentacji
projektowej.
Nr XXXVII/601/21 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie
stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny
2021/2022.Przedmiotową uchwałą Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraził wolę
przystąpienia do realizacji projektu, o którym mowa w tytule uchwały i zabezpieczył wkład
własny finansowy. Całkowita wartość projektu wynosi: 1.932.000,00 (słownie: jeden milion
dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100), w tym dofinansowanie wynosi ok.
1.738.800,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych
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00/100), z tego: ok. 1.642.000 zł – Unia Europejska (85%) i ok. 96.600,00 zł - Budżet
Państwa (5%). Wkład własny pieniężny Samorządu Województwa Podkarpackiego wynosi
ok. 193.200,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych 00/100).
Nr XXXVII/602/21 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. Przedmiotową uchwałą Sejmik
Województwa Podkarpackiego określił podstawowe zasady dotyczące realizacji projektu, o
którym mowa w tytule uchwały. Szczegółowe zasady dotyczące udzielania wsparcia
stypendialnego, tryb i terminy postępowania, zasady oceny wniosków o przyznanie
stypendium i realizacji projektu określi Zarząd Województwa Podkarpackiego w drodze
odrębnej uchwały. Obecnie w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu trwają prace nad
opracowaniem dokumentacji projektowej.
Uchwały realizowane w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Nr XXXVII/593/21 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” zostaną zawarte umowy o dofinasowanie z budżetu
Województwa Podkarpackiego z 18 uprawnionymi gminami, wybranymi w trybie
konkursowym w ramach naboru, który został przeprowadzony w terminie od 26 marca do 23
kwietnia 2021 roku. Beneficjenci Programu będą realizować zadania polegające na
ulepszeniu obiektu budowlanego, w celu stworzenia odpowiednich możliwości do
przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych. W trzecim kwartale na podstawie otrzymanych
rozliczeń Samorząd Województwa wypłaci pomoc finansową w postaci refundacji w
wysokości do 50% poniesionych kosztów. Uniwersytet Samorządności został stworzony w
celu umożliwienia przeprowadzania szkoleń, kursów oraz innych aktywności edukacyjnych
odpowiadających potrzebom lokalnej społeczności. Realizacja koncepcji „Uniwersytet
Samorządności” obejmuje wykonanie dwóch etapów. I etap inwestycyjny jest realizowany w
tym roku i jest związany z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury na potrzeby realizacji
zakładanych form edukacyjnych. Wsparcie może być przeznaczone na realizację zadań
inwestycyjnych polegających na drobnym remoncie lub zakupie wyposażenia do już
istniejących i funkcjonujących obiektów pełniących funkcje kulturalne, społeczne, czy
edukacyjne takich jak: świetlice wiejskie, domy kultury, budynki OSP, itp. Natomiast II etap –
(lata: 2022-2025) polegać będzie na realizacji założeń edukacyjnych z wykorzystaniem
przygotowanej infrastruktury.
Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej:
Nr XXXVII/588/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego
Gminie Dynów.
Uchwała w trakcie realizacji – pozyskiwanie danych od gmin, umowa w trakcie
przygotowania.
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Nr XXXVII/589/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego
Gminie Jarocin.
Uchwała w trakcie realizacji – pozyskiwanie danych od gmin, umowa w trakcie
przygotowania.
Nr XXXVII/595/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Uchwała zrealizowana, przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego.
Nr XXXVII/596/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II
w Krośnie.
Uchwała zrealizowana, przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego.
Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów:
Nr XXXVII/590/21 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 XXXVII/591/21 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.
Uchwała realizowana w Departamencie Ochrony Środowiska:
Nr XXXVII/605/21 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w
sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Informacja o podjętej uchwale po
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, zostanie przesłana
do:
 Właściwych terytorialnie rad gmin
 Właściwych terytorialnie starostw
 Właściwych Zespołów Parków Krajobrazowych
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
 Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
Nr XXXVII/606/21 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w
sprawie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Informacja o podjętej uchwale po
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, zostanie przesłana
do:
 Właściwych terytorialnie rad gmin
 Właściwych terytorialnie starostw
 Właściwych Zespołów Parków Krajobrazowych
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
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 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
 Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
Nr XXXVII/607/21 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w
sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Informacja o podjętej uchwale po
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, zostanie przesłana
do:
 Właściwych terytorialnie rad gmin
 Właściwych terytorialnie starostw
 Właściwych Zespołów Parków Krajobrazowych
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
 Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
Nr XXXVII/608/21 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w
sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. Informacja o podjętej uchwale po
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, zostanie przesłana
do:
 Właściwych terytorialnie rad gmin
 Właściwych terytorialnie starostw
 Właściwych Zespołów Parków Krajobrazowych
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
 Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
Nr XXXVII/609/21 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w
sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Informacja o podjętej uchwale po opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, zostanie przesłana do:
 Właściwych terytorialnie rad gmin
 Właściwych terytorialnie starostw
 Właściwych Zespołów Parków Krajobrazowych
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
 Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
Nr XXXVII/610/21 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w
sprawie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Informacja o podjętej
uchwale po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, zostanie
przesłana do:
 Właściwych terytorialnie rad gmin
 Właściwych terytorialnie starostw
 Właściwych Zespołów Parków Krajobrazowych
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
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 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
 Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
Nr XXXVII/611/21 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w
sprawie Cieśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.
Informacja o podjętej uchwale po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, zostanie przesłana do:
 Właściwych terytorialnie rad gmin
 Właściwych terytorialnie starostw
 Właściwych Zespołów Parków Krajobrazowych
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
 Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
Uchwały realizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej:
Nr XXXVII/603/21 w sprawie uchwalenia programu „Samorząd dla Rodziny – Wojewódzki
Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2030”. Program
wskazuje kierunki polityki regionalnej, zmierzającej do odbudowy wartości rodziny, poprawy
jej wizerunku i kondycji. Program wskazuje zakres działań skierowanych na potrzeby rodzin
biologicznych, zastępczych, przysposobionych, niepełnych czy zrekonstruowanych, rodzin
z dziećmi sprawnymi i niepełnosprawnymi. Pomoc rodzinie powinna opierać się na zasadzie
dobrowolności jej udziału, z poszanowaniem podmiotowości i wolności. Niniejszy Program
uwzględnia także działania dotyczące polityki społecznej wobec rodzin, które zostały zawarte
w innych dokumentach programowych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i europejskim
tzn. uwzględnia założenia europejskich zasad przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki
środowiskowej, wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach funduszy unijnych jak również zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z którą należy
wszystkim zapewnić dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną
poprzez uniwersalne projektowanie, stosowanie nowych rozwiązań lub racjonalnych
usprawnień w usuwaniu istniejących barier. W bieżącym roku i w następnych Samorząd
Województwa przeznacza środki finansowe na realizację celów i działań wymienionego
Programu w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rzeszów, 2021 - 06 - 16
Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych.
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