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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego  

podjętych na XL sesji w dniu 27 września 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  

 

• Nr XL/679/21 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych Województwa Podkarpackiego za 2021 i 2022 r. -  

w dniu 6 października br. została zawarta umowa z firmą audytorską uprawnioną do 

przeprowadzenia badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Województwa 

Podkarpackiego za 2021 i 2022 r. 

• Nr XL/682/21 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 XL/683/21 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 Ochrony Środowiska 

 

• Nr XL/664/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/994/14 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy 

Janowskie”. Uchwała została przekazana celem opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Po  opublikowaniu zostanie przesłana 

informacja o uchwale wraz z publikatorem właściwym gminom, starostom powiatów, 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Generalnemu 

Dyrektorowi Ochrony Środowiska, Regionalnemu Dyrektorowi Lasów Państwowych w 

Krośnie, Podkarpackiemu Biuru Planowania Przestrzennego w Rzeszowie. 

• Nr XL/665/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/789/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego 

Puszczy Solskiej. Uchwała została przekazana celem opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Po  opublikowaniu zostanie przesłana 

informacja o uchwale wraz z publikatorem właściwym gminom, starostom powiatów, 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Generalnemu 

Dyrektorowi Ochrony Środowiska, Regionalnemu Dyrektorowi Lasów Państwowych w 

Krośnie, Podkarpackiemu Biuru Planowania Przestrzennego w Rzeszowie. 

• Nr XL/666/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/790/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie 
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Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Uchwała została przekazana 

celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Po 

opublikowaniu zostanie przesłana informacja o uchwale wraz z publikatorem 

właściwym gminom, starostom powiatów, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, 

Regionalnemu Dyrektorowi Lasów Państwowych w Krośnie, Podkarpackiemu Biuru 

Planowania Przestrzennego w Rzeszowie. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

• Nr XL/668/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2021 r. w 

sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do 

składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 

Rzeszowie. Uchwała zrealizowana. 11.10.2021 r. uchwałą Zarządu Województwa 

Podkarpackiego powołano pełny skład Rady Społecznej. 

• Nr XL/681/21  w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu 

Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku. 

Uchwała w trakcie realizacji.  

• Uchwała Nr XL/670/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu 

Województwa Podkarpackiego Gminie Dydnia w 2021 roku. Uchwała w trakcie 

realizacji 

• Uchwała Nr XL/671/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu 

Województwa Podkarpackiego Gminie Stary Dzików w 2021 roku. Uchwała w trakcie 

realizacji. 

 

 

Uchwała realizowana w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 

 

• Nr XL/677/21 w sprawie zmiany uchwały 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. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 

• Nr XL/672/21 w sprawie przyjęcia „Programu poprawy bezpieczeństwa infrastruktury 

drogowej na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie” – uchwała zrealizowana, Program w trakcie realizacji, 

• Nr XL/673/21 w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie 

województwa podkarpackiego – uchwała w realizacji, na jej podstawie pozbawiony 

zostanie odcinek drogi wojewódzkiej swojej kategorii, 

• Nr XL/674/21 w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie 

województwa podkarpackiego – uchwała w realizacji, na jej podstawie pozbawiony 

zostanie odcinek drogi wojewódzkiej swojej kategorii, 
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• Nr XL/675/21 w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie 

województwa podkarpackiego – uchwała w realizacji, na jej podstawie pozbawiony 

zostanie odcinek drogi wojewódzkiej swojej kategorii, 

• Nr XL/676/21 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi na 

terenie województwa podkarpackiego – uchwała w realizacji, na jej podstawie 

zostanie zaliczony do kategorii dróg wojewódzkich odcinek drogi powiatowej, 

• Nr XL/680/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Gminy Dębica – w realizacji, na podstawie przedmiotowej 

uchwały zostanie podpisana umowa o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy 

Dębica na budowę chodnika. 

 

Uchwała realizowana w Departamencie Gospodarki Regionalnej 

 

• XL/667/21 w sprawie przyjęcia „Programu w zakresie udzielania pomocy de minimis 

w formie pożyczek oraz poręczeń w województwie podkarpackim ze środków 

zwróconych z instrumentów finansowych z regionalnych programów operacyjnych, 

podlegających ponownemu wykorzystaniu”. Przedmiotowy Program stworzył 

możliwość udzielania pożyczek i poręczeń o charakterze pomocy de minimis 

w oparciu o środki zwrócone z instrumentów finansowych zarówno z perspektywy 

finansowej 2007-2013, jak i z perspektywy finansowej 2014-2020 podlegające 

ponownemu wykorzystaniu. Kserokopie Uchwały wraz z załącznikiem zostały 

przesłane do: 

− Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp.  z o. o., który po wejściu w życie Uchwały 

będzie miał możliwość wdrażać Program w ramach realizowanej Umowy powierzenia 

realizowania zadań publicznych pn. „Powierzenie zadań publicznych z zakresu 

zarządzania środkami finansowymi na rzecz Województwa Podkarpackiego w celu 

realizacji działań związanych z rozwojem województwa podkarpackiego, przez 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.” z dnia 25.09.2017r.,  

− Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości oraz do Departamentu Zarządzania 

Regionalnym Programem Operacyjnym, które będą mogły wdrażać Program w 

oparciu o środki zwrotne z perspektywy finansowej z 2014-2020.  

 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem 

 

• XL/669/21 w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. Kopia 

przedmiotowej uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, 

zgodnie z jej zapisem została przekazana w dniu 28.09 br. drogą elektroniczną oraz 

29.09 br. pocztą tradycyjną do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

• XL/678/21 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali 

gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Przemyślu - uchwałę przesłano do  Medyczno-Społecznego 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu w celu podpisania 

aneksu do umowy najmu. 

 



Strona 4 z 4 

 

Uchwała realizowana w Kancelarii Zarządu 

 

• XL/663/21 w sprawie uchwalenia „ Priorytetów współpracy zagranicznej 

Województwa Podkarpackiego” – uchwała została przekazana do Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych celem uzyskania ustawowej zgody na przyjęcie priorytetów 

współpracy zagranicznej. 

 

 

Uchwała realizowana w Kancelarii Sejmiku 

 

• Nr XL/662/21 w sprawie przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego – Podkarpacie jako region utrwalonej tolerancji – niniejszą uchwałą 

Sejmik Województwa Podkarpackiego m.in. uchylił uchwałę Nr VIII/140/19 z dnia 27 

maja 2019 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak 

zwanych ruchów LGBT 9z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów, 2021 – 10 -  

 

Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych. 


