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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego  

podjętych na XXXVIII sesji w dniu 28 czerwca 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 XXXVIII/624/21 w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektów uchwał 

w sprawach zmian uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach 

parków krajobrazowych. Pismami znak OS-I.7121.13.2021.MR z dnia 5 lipca 2021r. 

przesłano projekty uchwał, celem uzgodnienia, do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie oraz właściwych miejscowo rad gmin. Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w  Rzeszowie pismem z dnia 20 lipca 2021r. uzgodnił 

projekty uchwał. Termin uzgodnienia przez rady gmin mija 5 sierpnia 2021r. 

 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów: 

 

• Nr XXXVIII/620/21 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 XXXVIII/621/21 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 XXXVIII/622/21 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, 

• Nr XXXVIII/623/21 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 – uchwała podjęta w celu aktualizacji wzoru zestawienia tj. 

zwiększenia szczegółowości danych prezentowanych przez Zarząd Województwa 

dotyczących przychodów budżetu w części tabelarycznej Informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana jest 

następstwem uszczegółowienia zapisów art. 217 ustawy o finansach publicznych, 

• Nr XXXVIII/629/21 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na 
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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 - uchwałę przekazano dyrektorom 

Departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego do stosowania. 

 

Uchwały  realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu: 

 

• Nr XXXVIII/626/21 w sprawie włączenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 

Rzeszowie do Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie – 

włączenie do Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie ma na celu rozbudowanie i 

wzbogacenie systemu doskonalenia nauczycieli w województwie podkarpackim. 

Wskutek połączenia jednostki wchodzące w skład Podkarpackiego Zespołu 

Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie działać będą pod kierownictwem jednego 

dyrektora oraz ze wspólną administracją i obsługą. Przyczyni się to lepszej 

koordynacji działań łączonych instytucji. Włączenie Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Rzeszowie do Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w 

Rzeszowie nastąpi z dniem 1 września 2021 r. 

 

Uchwała realizowana  w  Departamencie Dróg i Publicznego Transportu 

Zbiorowego: 

 

• XXXVIII/616/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Bieszczadzkiego – przygotowano 

Umowę pomiędzy Województwem a Powiatem, umowa aktualnie została 

przesłana do Powiatu celem podpisania.  

• XXXVIII/625/21 w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich 

na terenie województwa podkarpackiego – uchwała do ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego i przesłania po opublikowaniu do 

GDDKiA. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

• Nr XXXVIII/618/21 z dnia 28 czerwca 2021 r., w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Nowy Targ                   

w 2021 roku- uchwała w trakcie realizacji- umowę przekazano do podpisu Marszałka  

Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla; 

• Nr XXXVIII/627/21 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu 

Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – uchwała zrealizowana; 

• Nr XXXVIII/628/21 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Rzeszowie- uchwała zrealizowana. 
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Uchwały realizowane w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego: 

 

• XXXVIII/615/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej 

Lubaczów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021 – pomoc w 

wysokości 30 000 zł przeznaczona jest na realizację zadania pn. „Budowa 

pomnika gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie” – kopia uchwały została 

przekazana do Burmistrza Gminy Miejskiej Lubaczów wraz z informacją o 

zasadach udzielenia dotacji- uchwała w trakcie realizacji.  

• XXXVIII/619/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 

podkarpackiego – uchwała w trakcie realizacji.  

 

Uchwała realizowana  w  Departamencie Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: 

 

• XXXVIII/617/21 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 – w miesiącu lipcu i sierpniu 

zostały zawarte umowy o dofinasowanie z budżetu Województwa 

Podkarpackiego z 66 jednostkami samorządu terytorialnego wybranymi w trybie 

konkursowym, do wysokości dostępnego limitu środków. Nabór wniosków o 

przyznanie pomocy obejmował termin od 26 marca do 23 kwietnia 2021 roku. 

Dofinasowanie ze środków samorządu zostało przyznane dla 67 z 91 najwyżej 

punktowanych gmin z listy rankingowej. Jeden z wnioskodawców odstąpił od 

podpisania umowy. W trzecim kwartale na podstawie otrzymanych rozliczeń 

Samorząd Województwa wypłaci pomoc finansową w postaci refundacji w 

wysokości do 50% poniesionych kosztów. Zasadniczym celem Podkarpackiego 

Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 jest dostarczenie mieszkańcom 

podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa 

staje się integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej. Wsparcie może być 

przeznaczone na zagospodarowanie i wyposażenie świetlic, remontów domów 

kultury, domów ludowych, remiz OSP, wykonanie siłowni plenerowych, placów 

zabaw oraz innej infrastruktury służącej integracji społecznej. Przedmiotem 

dofinansowania może być również zagospodarowanie przestrzeni publicznej, 

poprawiające estetykę miejscowości, zachowanie, odtwarzanie i promowanie 

dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji 

społeczności lokalnych. 
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Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku:  

 

• XXXVIII/612/21 w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego 

wotum zaufania – Sejmik Województwa udzielił wotum zaufania Zarządowi 

Województwa Podkarpackiego. Uchwała została zrealizowana. 

• XXXVIII/613/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego  Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2020 r. –  

• XXXVIII/614/21 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa 

Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 

2020 r.- 

Sejmik Województwa Podkarpackiego po rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2019 r. udzielił absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z 

tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2019 rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów, 2021 – 08–  

 
Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych. 
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