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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

podjętych na XLIII sesji w dniu 28 grudnia 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 XLIII/723/21 oraz Uchwała Nr XLIII/724/21 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 XLIII/725/21  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 XLIII/726/21 w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r. - o kwotach 

dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej zawiadomiono wg właściwości 

dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, 

• Nr XLIII/727/21  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2022 - 2045 – o aktualnym wykazie przedsięwzięć wieloletnich 

Województwa zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz 

dyrektorów jednostek organizacyjnych. 

 

Uchwała realizowana w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 

 

• Nr XLIII/731/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 

2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa 

Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego została zrealizowana. 

 

Uchwała realizowana w Departamencie Rozwoju Regionalnego 

 

• Nr XLIII/729/21 w sprawie likwidacji Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w 

Rzeszowie. Zadania wykonywane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego 

w Rzeszowie realizowane są dla samorządu województwa. Są to min. plany rewitalizacji, 

programy środowiskowe, programy strategiczne, analizy, prognozy, raporty. Mając  

na uwadze ścisły związek z departamentami Urzędu Marszałkowskiego oraz 

doświadczenie zawodowe pracowników PBPP, dla poprawy współpracy i lepszego 

wykonywania zadań postanowiono połączyć Podkarpackie Biuro Planowania 

Przestrzennego w Rzeszowie z departamentem Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego odpowiedzialnym za rozwój regionalny i programowanie strategiczne. W 

związku z powyższym została podjęta Uchwała przez Sejmik Województwa, która 
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umożliwi płynną realizację zadań samorządu województwa związanych z planowaniem 

społeczno – gospodarczym i przestrzennym. Z dniem 1 stycznia 2022 r. Podkarpackie 

Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie zostało postawione w stan likwidacji, a 

termin zakończenia likwidacji jednostki budżetowej ustalono na dzień 30 czerwca 2022r. 

Należności, zobowiązania i zadania likwidowanej jednostki budżetowej przejmuje Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Mienie ruchome i 

nieruchome Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie zostanie 

rozdysponowane przez likwidatora – Panią Ewelinę Leszczak, która została wyznaczona 

Uchwałą Nr 347/6901/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2021r. 

Harmonogram postępowania likwidacyjnego Podkarpackiego Biura Planowania 

Przestrzennego w Rzeszowie został przyjęty Uchwałą Nr 349/6944/22 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 stycznia 2022 r.   

 

Uchwała realizowana w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu 

 

• Nr XLIII/732/21 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Zdalnie odważni - cyfrowo pewni” – uchwała została przekazana do jednostki 

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. 

 

Uchwała realizowana w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 

• Nr XLIII/722/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Małopolskiego na wykonanie wstępnego studium planistyczno-

prognostycznego lub dokumentu równoważnego dla Projektu 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” 

– zrealizowana. 

 

Uchwała realizowana w Kancelarii Zarządu 

• Nr XLIII/728/21 w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego 

przedstawicielstwa Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, 

Świętokrzyskiego, Warmińsko - Mazurskiego pod nazwą Dom Polski Wschodniej w 

Brukseli – uchwała jest w trakcie realizacji. 

 

Uchwały realizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej 

 

• Nr XLIII/730/21 w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na rok 2022”. Uchwała stanowi kontynuację Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 i rok 2021. Za 

realizację i koordynację działań objętych Programem odpowiedzialny jest Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Zadania przewidziane do wykonania w 

ramach Programu realizowane będą w 2022 roku przy współpracy z innymi organami 

administracji publicznej działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
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(Dz. U. z 2020, poz. 1057, z późn. zm.). Inni partnerzy zewnętrzni w realizacji Programu 

to m.in.: 

• Wojewoda Podkarpacki, 

• Instytucje naukowe, 

• Samorządy powiatowe i gminne województwa podkarpackiego, 

• Organy wymiaru sprawiedliwości, 

• Służby utrzymania prawa i porządku, 

• Kuratorium Oświaty, 

• Służba Zdrowia. 

 

• Nr XLII/733/21 w sprawie uchwalenia programu „Podkarpacki Program Rozwoju 

Ekonomii Społecznej 2021-2022”. Dokument w wersji elektronicznej został 

opublikowany na stronach ROPS w Rzeszowie, przygotowywany jest jego wydruk oraz 

zaplanowana jest jego dystrybucja. Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii 

Społecznej 2021-2024 to dokument ujmujący problematykę sektora ekonomii 

społecznej jako istotny element rozwoju województwa oraz wyznaczający kierunki 

działań Regionu w tym zakresie. Ma na celu skoordynowanie regionalnej polityki wobec 

ekonomii społecznej finansowanej z funduszy strukturalnych, środków budżetu 

państwa, jednostek samorządów terytorialnych i innych jednostek działających w 

obszarze ekonomii społecznej. Wdrażanie jego założeń będzie realizowane do końca 

2024 r., za monitorowanie jego wdrażania odpowiedzialny jest Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Podkarpacki Komitet Rozwoju Ekonomii 

Społecznej jako organ, który odpowiedzialny był za jego opracowanie. 

 

Uchwała realizowana w Kancelarii Sejmiku 

 

• Nr XLIII/734/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego na 2022 rok – uchwała została przekazana do 

wszystkich departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów, 2022 – 01 -  

 

Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych. 


