
 

XLVI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu 28 lutego 

2022 roku (poniedziałek) o godzinie 11 00 w trybie zdalnym. 

  

 Porządek obrad przewiduje: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Lubaczowskiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022 (działalność 

statutowa).  

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych 

warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 20,37 m2 przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II                    

w Krośnie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki 

przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Podkarpackim Centrum 
Medycznym w Rzeszowie SP ZOZ. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

partnerskiego w ramach Programu Interreg Europa.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo 

Podkarpackie 80 001 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa                                        

i przystąpienie Województwa Podkarpackiego jako Partnera w projekcie pn. „Green, 

digITal and SOcial transition of tourism SMEs boosting sustainable INNovations, 

Resilience, and authenticity in the hospitality industry” („Zielona, cyfrowa i społeczna 

transformacja MŚP z branży turystycznej stymulująca zrównoważone innowacje, 

odporność i autentyczność w branży hotelarskiej”) w ramach Programu Jednolitego 

Rynku (SMP-COSME-2021-TOURSME). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa                                      

i przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pod tymczasową 

nazwą: „Zapewnienie wszechobecnej usługi mobilności dla wiejskich i peryferyjnych 

regionów przygranicznych w Europie Środkowej” w ramach Programu INTERREG 

EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sekretarza Komisji Rewizyjnej Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego. 

15. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych 

osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 



16. Informacja dotycząca działalności Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich                        

w trakcie realizacji PROW 2014-2020 – według stanu na koniec IV kwartału 2021 r., 

17. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych 

w ramach Programu „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (stan na koniec IV kwartału 2021 

r.), 

18. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (stan na 

31.12.2021 r.), 

19. Sprawozdanie z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 

za 2021 r.  

20. Raport za lata 2019-2020 z wykonania Programu Ochrony Środowiska 

Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2019 z perspektywą do 2023 r. 

21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2021. 

22. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od                      
18 stycznia 2022 r. do 10 lutego 2022 r. 

23. Informacja o realizacji uchwał podjętych na XLV sesji Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w dniu 31 stycznia 2022 r. 

24. Interpelacje i zapytania radnych. 

25. Wnioski i oświadczenia radnych. 

26. Zamknięcie sesji. 

 

 

                Przewodniczący Sejmiku 

                                                                                  Województwa Podkarpackiego 

                                                                                                                      

 

                                                                                                  Jerzy Borcz 

  
  

 
 
 


