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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego  

podjętych na XLII sesji w dniu 27 listopada 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 XLII/704/21 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 XLII/705/21 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 Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 

 

 

• Nr XLII/703/21 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 – jest w trakcie 

realizacji. Obecnie zawierane są umowy  

z wnioskodawcami. 

• Nr XLII/707/21 w sprawie nadania statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu została 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 7 grudnia 2021 

r. Jeden egzemplarz uchwały został przekazany do Dyrektora Centrum Kulturalnego w 

Przemyślu, drugi egzemplarz został przekazany do Rejestru Instytucji Kultury - realizacja 

uchwały zakończona. 

 

Uchwała realizowana w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu 

 

• Nr XLII/700/21 w sprawie udzielenia Gminie - Miasto Rzeszów pomocy finansowej – 

Prezydent Miasta Rzeszowa został poinformowany na piśmie o udzieleniu pomocy 

finansowej w 2022 roku. 

• Nr XLII/708/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia planu sieci publicznych 

placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek – 

uchwała jest konsekwencją zmiany nazwy ulicy i numeru budynku siedziby Medyczno-

Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu z ul. 

Słowackiego 85 na ul. Waleriana Łukasińskiego 20. Uchwała podlega publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
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• Nr XLII/709/21 w sprawie zmiany uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego – w 

konsekwencji zmiany nazwy ulicy i numeru budynku siedziby Medyczno-Społecznego 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu z ul. Słowackiego 85 na 

ul. Waleriana Łukasińskiego 20 zmieniana są uchwałę w sprawie utworzenia Medyczno-

Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, uchwałę w 

sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu oraz 

uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznej Szkoły Policealnej im. Jadwigi 

Iżyckiej w Przemyślu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 

• Nr XLII/701/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Gminy Solina – na podstawie przedmiotowej uchwały zostanie 

przygotowana umowa o przekazaniu pomocy finansowej JST w roku 2022, 

• Nr XLII/702/21 w sprawie udzielenia w 2022 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”. 

Uchwała w trakcie realizacji. Obecnie przygotowywana jest przez Powiat Sanocki umowa 

dotacyjna, będąca podstawą do wypłaty dotacji 

• Nr XLII/714/21 w sprawie powierzenia Miastu Leżajsk prowadzenia zadania pn.: 

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Michałka na 

skrzyżowanie typu rondo w m. Leżajsk” - na podstawie przedmiotowej uchwały zostanie 

podpisane porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Leżajsk prowadzenia ww. 

zadania.   

 

Uchwała realizowana w Departamencie Gospodarki Regionalnej 

 

• Nr XLII/711/21 w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstw i przystąpienia do 

realizacji projektu pn. ”Skills Transfer. From School To Work Transition - Innovative 

models of cooperation”, przez Województwo Podkarpackie/Wojewódzki Urząd Pracy w 

Rzeszowie, w ramach programu ERASMUS+. Obszar: Partnerstwa na rzecz współpracy 

organizacji i instytucji, Akcja 2: współpraca organizacji i instytucji - partnerstwa w zakresie 

współpracy w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych, edukacji szkolnej, młodzieży, 

z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach ogłoszonego naboru złożył wniosek 

aplikacyjny. Trwa ocena, której wyniki mają być znane końcem 2021r. lub początkiem 

2022r. Partnerzy projektu na tym etapie złożyli deklarację woli zawiązania partnerstwa w 

celu realizacji ww. projektu. 

 

Uchwała realizowana w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej 

 

• Nr XLII/718/21 zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/562/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 

określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. Niniejszą 

zmianą Uchwały Sejmik Województwa Podkarpackiego przeznaczył dodatkowe środki dla 

zakładów aktywności zawodowej na łagodzenie skutków ekonomicznych wywołanych 
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pandemią COVID-19. Uchwałami Zarządu Województwa zatwierdzono preliminarze ze 

zwiększonym dofinansowaniem dla ZAZ. Po podpisaniu aneksów do umów z 

organizatorami ZAZ zostaną przekazane środki. Dodatkowo Sejmik wyraził zgodę na 

przedłużenie do 2022 roku terminu realizacji umowy o dofinansowanie robót budowlanych 

w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych zawartej przez Województwo 

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie z Rycerskim i Szpitalnym 

Bractwem Św. Łazarza z Jerozolimy Stowarzyszeniem Katolickim. W wyniku podjętej 

uchwały został podpisany aneks do umowy uwzględniający dłuższy termin realizacji 

zadania.  

 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem 

 

• Nr XLII/706/21 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy 

Komańcza - na etapie przygotowania wykazu do publicznej wiadomości o przeznaczeniu 

nieruchomości do darowizny na rzecz Gminy Komańcza, 

• Nr XLII/710/21 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla 

Państwowego Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – uchwałę przekazano do Departamentu 

Organizacyjno – Prawnego w miejscu  celem podpisania aneksu do umowy najmu, 

• Nr XLII/713/21 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lesku - na etapie 

przygotowania wykazu do publicznej wiadomości o przeznaczeniu nieruchomości do 

darowizny na rzecz  Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi 

Panny w Lesku, 

• Nr XLII/715/21 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla 

Państwowego Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – uchwałę przekazano do Podkarpackiego Biura 

Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie celem podpisania aneksu do umowy najmu, 

• Nr XLII/716/21 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla 

Państwowego Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – uchwałę przekazano do Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Rzeszowie celem podpisania aneksu do umowy najmu, 

• Nr XLII/717/21 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy 

maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku w województwie 

podkarpackim - Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego w dniu 7 grudnia 2021 r. poz. 4287 i wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia. Informacja o podjętej Uchwale oraz jej zamieszczeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego zostanie przekazana wójtom, burmistrzom 

oraz prezydentom miast. 

 

Uchwała realizowana w Kancelarii Zarządu 

• Nr XLII/712/21 w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2022. Program został opublikowany w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Uchwała jest realizowana przez cały okres obowiązywania 

programu, tj.: 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. 
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Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku 

 

• NR XLII/719/21  w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego na 2022 rok – uchwała została przekazana do wszystkich 

departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 

• Nr XLII/698/21 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

„Murem za mundurem” – uchwała została przekazana Marszałkowi Sejmu RP i Posłom 

na Sejm RP, Marszałkowi Senatu RP i Senatorom RP, Prezesowi Rady Ministrów RP, 

Ministrowi Spraw Zagranicznych RP, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

RP, Wojewodzie Podkarpackiej,  21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich, 

Bieszczadzkiemu Oddziałowi Straży Granicznej, Policji Podkarpackiej, Wojskom 

Obrony Terytorialnej i Państwowej Straży Pożarnej, 

• Nr XLII/699/21 w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Podkarpackiego do 

Komisji Europejskiej o niezwłoczne zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu 

Odbudowy po pandemii COVID-19” Przewodniczącego Komisji Europejskiej – uchwała 

została przekazana Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, Marszałkowi 

Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP,  Prezesowi Rady Ministrów, Posłom do 

Parlamentu Europejskiego, Posłom na Sejm RP i Senatorom RP, Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, Ministrowi do spraw Unii Europejskiej, Ministrowi Funduszy i Polityki 

Regionalnej, Wojewodzie Podkarpackiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów, 2021 – 12 -  

 

Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych. 


