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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego  

podjętych na XLI sesji w dniu 25 października 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  

 

• XLI/687/21 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, 

• XLI/688/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2021 – 2045 - o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze 

zmian zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów 

jednostek organizacyjnych, 

 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

• XLI/684/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu 

Województwa Podkarpackiego Gminie Błażowa w 2021 roku – uchwała w trakcie 

realizacji tzn. jest przygotowywana Umowa dla Gminy Błażowa, celem przekazania 

pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.  

 

Uchwała realizowana w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 

 

• Nr XLI/686/21 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, zostały sporządzone i wysłane do podpisu umowy  i aneksy o 

dofinansowanie.  

 

 

Uchwała realizowana w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu 

 

• XLI/689/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju 

sportu w Województwie Podkarpackim – niniejsza uchwałą dokonała zmian w 

warunkach ubiegania się o realizację zadań mających na celu podnoszenie poziomu 

sportowego zawodników. Uchwała ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego w dniu 2 listopada br. pod poz. 3593. Zmiany te będą 

obowiązywały od najbliższego naboru wniosków, który będzie prowadzony do 30 

listopada br.  



Strona 2 z 3 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 

• Nr XLI/694/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/676/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 

dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – - po opublikowaniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego zostanie przesłana do 

Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, celem służbowego wykorzystania, 

• Nr XLI/695/21 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Trzebownisko przez 

Województwo Podkarpackie – na podstawie przedmiotowej uchwały zostanie 

przygotowana umowa o przekazaniu pomocy rzeczowej JST, 

• Nr XLI/696/21 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głogów Małopolski 

przez Województwo Podkarpackie – na podstawie przedmiotowej uchwały zostanie 

przygotowana umowa o przekazaniu pomocy rzeczowej JST. 

 

 

Uchwała realizowana w Departamencie Gospodarki Regionalnej 

 

• Nr XLI/697/21 w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do tworzonego 

Stowarzyszenia „Podkarpacka Dolina Wodorowa” z siedzibą w Rzeszowie. W dniu 18 

maja 2021 roku został podpisany List intencyjny na rzecz stworzenia Podkarpackiej 

Doliny Wodorowej w Rzeszowie. W ramach powyższej współpracy planowane jest 

utworzenie Stowarzyszenia „Podkarpacka Dolina Wodorowa” z siedzibą w Rzeszowie, 

którego celem jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do 

zbudowania gałęzi podkarpackiego przemysłu wodorowego, w tym opartego o 

produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z 

instalacji OZE oraz jego wykorzystanie w energetyce, w tym cieplnej, transporcie i 

infrastrukturze oraz przemyśle. Uchwała została zrealizowana. 

 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem 

 

• Nr XLI/690/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania 

wraz z własnością usytuowanych na gruncie składników budowlanych, ustanowionego 

na nieruchomości położonej w Mielcu – w trakcie realizacji. Przygotowano projekt 

Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie ustalenia ceny nabycia  

prawa wieczystego użytkowania wraz z własnością składników budowlanych, 

ustanowionego na  nieruchomości położonej w Mielcu, 

• Nr XLI/691/21 w sprawie wyrażenia zgody Muzeum Zamek w Łańcucie na przedłużenie 

umowy najmu. Przesłano uchwałę do Muzeum Zamek w Łańcucie celem podpisania 

aneksu do umowy najmu. 
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Uchwała realizowana w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

 

➢ Uchwała Nr XLI/685/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/593/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021 r. 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” - został przygotowany Aneks 

nr 2 do Umowy Nr 5/OW-IX.072.12.17.2021/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. na zadanie pn. 

„Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie na potrzeby 

przeprowadzenia koncepcji „Uniwersytet Samorządności”. Przedmiotowy aneks 

uwzględnia zmianę klasyfikacji budżetowej (na paragraf 2710), w związku ze zmianą na 

wniosek beneficjenta zakresu rzeczowo-finansowego zadania wyrażonego Aneksem nr 1 

do umowy o dofinasowanie zawartym w dniu 13 września 2021 r.    

 

Uchwała realizowana w Kancelarii Sejmiku 

 

 

• XLI/692/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa 

Podkarpackiego – uchwała została przekazana podmiotowi skarżącemu,  

• XLI/693/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących uchylenia uchwały Nr VIII/140/19 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. uchwała została 

przekazana podmiotom wnoszącym petycję.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów, 2021 – 11 -  

 

Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych. 


