
 
XXXIX sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu                       
30 sierpnia 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 protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Afrykańskiego Pomoru 
Świń (ASF). 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika 
autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ 
– etap I” oraz „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na 
odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego NR XXXV/553/21 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. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Podkarpackiego dla Miasta Łańcut. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Podkarpackiego dla Gminy Komańcza. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu 
Województwa Podkarpackiego Gminie Radymno w 2021 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu 
Województwa Podkarpackiego Miastu Radymno w 2021 roku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 108 na odcinku Gorlice – Jasło, celem usprawnienia połączenia Kraków 
– Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy w/w 
liniami”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/617/21 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2021 r. 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. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku z Budżetu Województwa 
Podkarpackiego dotacji dla Powiatu Sanockiego na realizację wakacyjnych połączeń 
kolejowych w relacji Łupków – Sanok w ramach zadania pn. „Lokalny Transport 
Zbiorowy”. 



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

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej 
w roku budżetowym 2021. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
Nr XXXVII/592/21 z dnia 31 maja 2021 roku zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/619/21 
z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 
Gminy Komańcza. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 
Gminy Komańcza. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 
Gminy Brzozów. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości 
położonej w Boguchwale do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi 
wojewódzkiej na terenie miasta Stalowa Wola. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków 
drogi wojewódzkiej na terenie miasta Nisko. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi 
na terenie województwa podkarpackiego. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego 
Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego 
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa 
Podkarpackiego/Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Rzeszowie w realizacji projektu grantowego pn. „POPOJUTRZE 
2.0 – KSZTAŁCENIE”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum 
Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w zakresie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w 
roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 – 2020)”. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w zakresie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w 
roku 2021 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy 
Społecznej na lata 2016 – 2023 

31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w zakresie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w 



roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 ( kontynuacja WPPPwR na lata 
2014-2020)”. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w zakresie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w 
roku 2021 zadań publicznych określonych w programie „Samorząd dla Rodziny 
Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 
2021-2030 

33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w zakresie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w 
roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z Wojewódzkiego Programu na 
Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich 
Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030, 

34. Informacja nt. działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w 2020 roku, które wpisują się w tematykę Konwencji Karpackiej. 

35. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku”. 
36. Informacja o spełnieniu warunku podstawowego Celu Polityki 3 na poziomie 

regionalnym w zakresie opracowania Programu Strategicznego Rozwoju Transportu 
Województwa Podkarpackiego do roku 2030,  

37. Informacja - Prezentacja projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP), 

38. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa 
Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych 
osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 

39.  Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych radnych Województwa Podkarpackiego 
za II kwartał 2021 roku. 

40. Sprawozdanie z działalności Biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej 
POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie” (OT) za rok 2020. 

41. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od  
15 czerwca 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r. 

42. Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na 
XXXVIII sesji. 

43. Interpelacje i zapytania radnych. 
44. Wnioski i oświadczenia radnych. 
45. Zamknięcie sesji. 

 
 
 

                Wiceprzewodniczący Sejmiku 
                                                                                  Województwa Podkarpackiego 
                                                                                                                      
                                                                                                   Jerzy Cypryś 
  
  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 
 

 
 
 
 


