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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego  

podjętych na XXXIX sesji w dniu 30 sierpnia 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. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów  

 

Uchwała Nr XXXIX/638/21 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, 

Uchwała Nr XXXIX/639/21 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2021 r. – o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmian zawiadomiono wg 

właściwości dyrektorów departamentów Urzędu, 

Uchwała Nr XXXIX/640/21 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 

 

Uchwała Nr XXXIX/652/21 w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa 

Podkarpackiego/Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Rzeszowie w realizacji projektu grantowego pn. „POJUTRZE 2.0 - 

KSZTAŁCENIE”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - uchwała 

została przekazana do jednostki Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. 

Uchwała Nr XXXIX/660/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia planu sieci 

publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i 

placówek – niniejsza uchwała dostosowuje plan sieci jednostek oświatowych prowadzonych 

przez Samorząd Województwa Podkarpackiego do wcześniej przeprowadzonych zmian: 

przekazanie do prowadzenia przez Powiat Stalowowolski Medycznej Szkoły Policealnej im. 

Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli oraz włączenie w struktury Podkarpackiego Zespołu 

Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 

Rzeszowie. Uchwała podlega publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

Uchwała Nr XXXIX/661/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dochodów 

gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe – w niniejszej uchwale 

wykreślono z listy wojewódzkich oświatowych jednostek budżetowych, które mogą 

gromadzić dochody ma wyodrębnionych rachunku dochodów, Medyczno-Społeczne 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli oraz Pedagogiczną 

Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie. Dodano, iż Podkarpacki Zespół Placówek 
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Wojewódzkich w Rzeszowie będzie mógł gromadzić również dochody uzyskiwane ze źródeł, 

na zasadach określonych dla bibliotek pedagogicznych.  

 

Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

Uchwała Nr XXXIX/650/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia                     

30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. 

Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Uchwałę przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego. 

Uchwała Nr XXXIX/651/21  Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia                 

30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. 

Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Uchwałę przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego. 

Uchwała Nr XXXIX/653/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia                 

30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum Medycznego w 

Rzeszowie SP ZOZ. Uchwałę przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego. 

Uchwała Nr  XXXIX/634/21 w sprawie udzielenia  pomocy finansowej ze środków budżetu 

Województwa Podkarpackiego Gminie Radymno w 2021 roku,                                         

w wysokości 20 tys. zł. Uchwałę w trakcie realizacji. Ustalane warunków i zapisów umowy. 

Uchwała  Nr XXXIX/635/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu 

Województwa Podkarpackiego Miastu Radymno w 2021 roku, w wysokości 15 tys. zł. 

Uchwałę w trakcie realizacji. Ustalane warunków i zapisów umowy. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 

 

Uchwała Nr XXXIX/641/21 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielonej 

w roku budżetowym 2021, jest w trakcie realizacji - obecnie trwa procedura podpisywania 

umowy w sprawie udzielenia pożyczki, 

Nr XXXIX/642/21 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 – uchwała w trakcie realizacji, zostały sporządzone i 

wysłane do podpisu umowy o dofinansowanie.  

 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

Uchwała Nr XXXIX/636/21 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 zostaną zawarte umowy                

o dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego z kolejnymi 24 gminami (łącznie 

90 gmin). Tym samym lista wniosków w 2021 r. przewidzianych do udzielenia pomocy 

finansowej w ramach realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi  została wyczerpana.                

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 
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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. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 

Uchwała XXXIX/632/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Miasta Łańcut – na podstawie przedmiotowej uchwały zostanie 

popisana umowa o udzieleniu pomocy finansowej dla Miasta Łańcuta. 

Uchwała XXXIX/633/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Gminy Komańcza - na podstawie przedmiotowej uchwały zostanie 

popisana umowa o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Komańcza. 

Uchwała XXXIX/647/21 w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi 

wojewódzkiej na terenie miasta Salowa Wola - zrealizowana, na podstawie niniejszej 

uchwały pozbawiony zostanie kategorii dróg wojewódzkich ww. ciąg drogowy. 

Uchwała XXXIX/648/21 w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi 

wojewódzkiej na terenie miasta Nisko – zrealizowana, na podstawie niniejszej uchwały 

pozbawiony zostanie kategorii dróg wojewódzkich ww. ciąg drogowy. 

Uchwała XXXIX/649/21 sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi na 

terenie województwa podkarpackiego – zrealizowana, na podstawie niniejszej uchwały 

zaliczony zostanie do kategorii dróg wojewódzkich ciąg drogowy w m. Stalowa Wola. 

Uchwała nr XXXIX/630/21 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 – w trakcie realizacji. 

Projekt 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” – projekt uchwały 

zniesiony z obrad Sejmiku. 

Uchwała XXXIX/631/21 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 – obecnie jest przygotowywana umowa o pomocy finansowej, na 

podstawie której zostanie wypłacona dotacja zabezpieczona w Budżecie Województwa 

Podkarpackiego.  

Uchwała XXXIX/637/21 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” - 
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obecnie jest przygotowywana umowa o pomocy finansowej, na podstawie której zostanie 

wypłacona dotacja zabezpieczona w Budżecie Województwa Podkarpackiego. 

 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem 

 

Uchwała Nr XXXIX/643/21 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 

Gminy Komańcza. Na etapie przygotowania wykazu o przeznaczeniu nieruchomości 

położonej w Rzepedzi do darowizny na rzecz Gminy Komańcza. 

 

Uchwała Nr XXXIX/644/21 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 

Gminy Komańcza. Na etapie przygotowania wykazu o przeznaczeniu nieruchomości 

położonej w Radoszycach do darowizny na rzecz Gminy Komańcza. 

 

Uchwala Nr XXXIX/645/21 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 

Gminy Brzozów. Na etapie przygotowania wykazu o przeznaczeniu nieruchomości położonej 

w Brzozowie do darowizny na rzecz Gminy Brzozów. 

 

Uchwała Nr XXXIX/646/21 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości 

położonej w Boguchwale do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na etapie 

przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia notarialnej umowy przeniesienia 

własności nieruchomości położonej w Boguchwale do  Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa. 

 

Uchwała realizowana w Kancelarii Zarządu 

 

Uchwała NR XXXIX/659/21 w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do 

realizacji projektu pn. „Gospodarka odpadami – transfer dobrych praktyk z Województwa 

Podkarpackiego na Zakarpacie” w ramach konkursu Polskiej pomocy rozwojowej 2021 – 

uchwała w trakcie realizacji, umowa dotacji w trakcie przygotowywania przez Ministerstwo 

Spraw zagranicznych. 

 

Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku 

 

Uchwała NR XXXIX/654/21 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)” 

Uchwała NR XXXIX/655/21 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 

Uchwała NR XXXIX/656/21 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 

http://www.bip.rops.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=832:uchwala-nr-277-5536-21-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-w-rzeszowie-z-dnia-18-maja-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2021-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-narkomanii-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-rok-2021-kontynuacja-wppn-na-lata-2017-2020&catid=32:profilaktyka&Itemid=102
http://www.bip.rops.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=832:uchwala-nr-277-5536-21-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-w-rzeszowie-z-dnia-18-maja-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2021-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-narkomanii-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-rok-2021-kontynuacja-wppn-na-lata-2017-2020&catid=32:profilaktyka&Itemid=102
http://www.bip.rops.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=832:uchwala-nr-277-5536-21-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-w-rzeszowie-z-dnia-18-maja-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2021-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-narkomanii-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-rok-2021-kontynuacja-wppn-na-lata-2017-2020&catid=32:profilaktyka&Itemid=102
http://www.bip.rops.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=832:uchwala-nr-277-5536-21-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-w-rzeszowie-z-dnia-18-maja-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2021-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-zakresie-przeciwdzialania-narkomanii-wynikajacych-z-wojewodzkiego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-rok-2021-kontynuacja-wppn-na-lata-2017-2020&catid=32:profilaktyka&Itemid=102
http://www.bip.rops.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=830:uchwala-nr-277-5533-21-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-18-maja-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2021-zadan-publicznych-okreslonych-w-wojewodzkim-programie-pomocy-spolecznej-na-lata-2016-2023&catid=30:pomoc-spoeczna&Itemid=102
http://www.bip.rops.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=830:uchwala-nr-277-5533-21-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-18-maja-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2021-zadan-publicznych-okreslonych-w-wojewodzkim-programie-pomocy-spolecznej-na-lata-2016-2023&catid=30:pomoc-spoeczna&Itemid=102
http://www.bip.rops.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=830:uchwala-nr-277-5533-21-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-18-maja-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2021-zadan-publicznych-okreslonych-w-wojewodzkim-programie-pomocy-spolecznej-na-lata-2016-2023&catid=30:pomoc-spoeczna&Itemid=102
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Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 ( kontynuacja WPPPwR na lata 

2014-2020)”, 

Uchwała NR XXXIX/657/21 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 

Uchwała NR XXXIX/658/21 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 

 

Powyższe uchwały przekazane zostały stronie skarżącej oraz Wojewodzie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów, 2021 – 09 - 17 

 

Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych. 

http://www.bip.rops.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=830:uchwala-nr-277-5533-21-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-18-maja-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2021-zadan-publicznych-okreslonych-w-wojewodzkim-programie-pomocy-spolecznej-na-lata-2016-2023&catid=30:pomoc-spoeczna&Itemid=102
http://www.bip.rops.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=830:uchwala-nr-277-5533-21-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-18-maja-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2021-zadan-publicznych-okreslonych-w-wojewodzkim-programie-pomocy-spolecznej-na-lata-2016-2023&catid=30:pomoc-spoeczna&Itemid=102
http://www.bip.rops.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=830:uchwala-nr-277-5533-21-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-z-dnia-18-maja-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2021-zadan-publicznych-okreslonych-w-wojewodzkim-programie-pomocy-spolecznej-na-lata-2016-2023&catid=30:pomoc-spoeczna&Itemid=102
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