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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego  

podjętych na XLVI sesji w dniu 28 lutego 2022 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 XLVI/762/22 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2022 r. – o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmian zawiadomiono 

wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek 

organizacyjnych, 

− Nr XLVI/763/22  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2022 - 2045 – o zmianach  

w WPF wynikających z uchwały zawiadomiono wg właściwości dyrektorów 

departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, 

− Nr XLVI/779/22 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2022 r. – o kwotach wydatków wynikających ze zmian zawiadomiono wg 

właściwości dyrektorów departamentów Urzędu. 

 

Uchwała realizowana w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

− Nr XLVI/767/22  w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 

przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Podkarpackim Centrum Medycznym 

w Rzeszowie SP ZOZ – uchwała zrealizowana, przygotowano uchwałę Zarządu w 

sprawie powołania Rady Społecznej przy Podkarpackim Centrum Medycznym w 

Rzeszowie SP ZOZ.  

 

Uchwała realizowana w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu 

 

− Nr XLVI/764/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 

wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu" - niniejszą uchwałą 

wprowadzono zmiany w finansowanym z budżetu Województwa Programie „Nie 

zagubić talentu”. Zmiany dotyczą w szczególności: 

– zrezygnowano z warunku, który uzależniał prawo do składania wniosku od ukończenia VI 

klasy szkoły podstawowej (w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe oraz 

nagrody pieniężnej), 

–  dodano, iż uczeń powinien spełnić wszystkie określone wymagania w dniu składania 

wniosku o stypendium, 

– wskazano, iż uczeń szkoły podstawowej (absolwent szkoły podstawowej) powinien 

posiadać co najmniej jedno osiągnięcie uzyskane w olimpiadzie bądź konkursie o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty, 



Strona 2 z 5 

 

–  wskazano, iż uczeń szkoły ponadpodstawowej powinien posiadać co najmniej jedno 

osiągnięcia uzyskane na szczeblu co najmniej ogólnopolskim, 

– zdefiniowano co należy rozumieć przez konkursy, turnieje i olimpiady, 

– wprowadzono zasadę, iż o nagrodę pieniężną dla danego zespołu artystycznego lub 

zespołu naukowego szkoła (placówka) może ubiegać się nie częściej niż co 3 lata, 

– określono co komisja opiniująca powinna wziąć pod uwagę podczas oceny wniosków, 

– zmieniono termin składania wniosku z 31 lipca na 15 lipca każdego roku, 

– zwiększono miesięczną wysokość stypendium z 300 zł na 400 zł. 

Zmiany wejdą w życie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

Uchwały realizowane w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 

− Nr XLVI/761/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Rzeszowskiego na realizacje inwestycji pn. „ Rozbudowa łącznik drogi 
ekspresowej S19-drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do 
drogi krajowej nr 19-etap I – uchwała jest w trakcie realizacji, 

− Nr XLVI/765/22 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej 

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

Krośnie – uchwałę przesłano do  Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana 

Pawła II w Krośnie celem podpisania umowy użyczenia. 

− Nr XLVI/766/22  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki przez 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie uchwałę przesłano  do  

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie celem 

podpisania umowy dzierżawy. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 

 

− Nr XLVI/759/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego 

z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022 -  przesłano do Starosty 

Powiatu Lubaczowskiego kopię ww. uchwały z informacją o zasadach przekazania 

dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Kresów w 

Lubaczowie w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów - 

uchwała w trakcie realizacji, 

− Uchwała Nr XLVI/760/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022 -  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 V” - uchwała w trakcie realizacji. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Organizacyjno - Prawnym 

 

− Nr XLVI/774/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Przemyśla  

z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022: w dniu 1 marca 2022 r. 
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Województwo Podkarpackie zawarło z Miastem Przemyśl umowę o udzielenie pomocy 

finansowej, 

− Nr XLVI/775/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego z 

budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022: w dniu 1 marca 2022 r. 

Województwo Podkarpackie zawarło z Powiatem Przemyskim umowę o udzielenie 

pomocy finansowej, 

− Nr XLVI/776/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego 

z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022: w dniu 1 marca 2022 r. 

Województwo Podkarpackie zawarło z Powiatem Bieszczadzkim umowę o udzielenie 

pomocy finansowej, 

− Nr XLVI/777/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego 

z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022: w dniu 1 marca 2022 r. 

Województwo Podkarpackie zawarło z Powiatem Lubaczowskim umowę o udzielenie 

pomocy finansowej, 

− Nr XLVI/778/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego 

z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022: w dniu 1 marca 2022 r. 

Województwo Podkarpackie zawarło z Powiatem Jarosławskim umowę o udzielenie 

pomocy finansowej. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Gospodarki Regionalnej 

− Nr XLVI/771/22 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). W związku z ogłoszonym przez Agencję Wykonawczą 

Europejskiej Rady Innowacji i MŚP (EISMEA) zaproszeniem do składania wniosków w 

ramach tematu: SMP-COSME-2021-TOURSME-COVID-19 Ożywienie gospodarcze - 

Zrównoważony wzrost w turystyce – Wsparcie dla MŚP, Województwo Podkarpackie 

planuje wziąć udział jako Partner 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). W związku z powyższym konieczne było wyrażenie woli uczestnictwa w 

realizacji ww. projektu przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.  Uchwała została 

zrealizowana. 

 

− Nr XLVI/772/22 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 W związku ogłoszonym naborem na dofinansowanie 

projektów w ramach priorytetu 3 Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy 

Środkowej, 3.1 Poprawa połączeń transportowych regionów wiejskich i peryferyjnych 

w Europie Środkowej Programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027 
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współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna w zakresie Polityki 

Spójności UE na lata 2021 – 2027, Województwo Podkarpackie planuje wziąć udział 

w projekcie „Zapewnienie wszechobecnej usługi mobilności dla wiejskich i 

peryferyjnych regionów przygranicznych w Europie Środkowej” (PUMA) w 

charakterze partnera. W związku z powyższym konieczne było wyrażenie woli 

uczestnictwa w realizacji ww. projektu przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.  

Uchwała została zrealizowana. 

 

Uchwała realizowana w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych: 

− Nr XLVI/770/22 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo 

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

ograniczoną odpowiedzialnością zostanie wykonana poprzez podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki w kwocie 8 000 100 zł w drodze uchwały Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników, które odbędzie się  w dniu 29 marca 2022 r. Następnie 

planuje się w kwietniu 2022 roku przedłożenie Zarządowi Województwa projektu 

uchwały o objęciu 80 001 udziałów  w Spółce, a po jej przyjęciu zapłatę za 

objęte udziały. 

Uchwała realizowana w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej: 

 

− Nr XLVI/769/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Interreg Europa. 

Uchwała w trakcie realizacji: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 

podpisał deklarację uczestnictwa w projekcie “OSS” One Stop Shop towards 

competetive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system. Zadania 

przypisane ROPS w Rzeszowie rozpoczną się 01.04.2022 r.  

Informacja o projekcie.  

“OSS” One Stop Shop towards competetive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line 

service system to międzynarodowy projekt partnerski realizowany od 06.2018 r. przez: 

• Region Møre and Romsdal (Norwegia) – partner wiodący 

• WSX Enterprise (Wielka Brytania) 

• Agencja Rozwoju Regionalnego Vratsa (Bułgaria) 

• Region Granada (Hiszpania) 

• Business support centre Ltd., Kranj (Słowenia) 

• Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska) 

• Artesis Plantijn Uniwersytet w Antwerpii (Belgia) 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności MŚP poprzez usprawnienie usług doradztwa dla 

początkujących przedsiębiorców.  W początkowych fazach projektu partnerzy analizowali 

systemy wsparcia przedsiębiorczości i usług doradczych dla początkujących firm pod 

względem wyzwań, wyników, luk, zarządzania, ram instytucjonalnych itp. W oparciu o 

powyższą analizę oraz przy zaangażowaniu regionalnych interesariuszy, partnerzy dokonali 

identyfikacji dobrych praktyk w swoich państwach w zakresie różnych aspektów usług 

doradczych dla początkujących przedsiębiorców, a następnie dokonali wymiany doświadczeń 

w celu określenia, zatwierdzenia i porównania dobrych praktyk podczas międzyregionalnych 
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warsztatów i wizyt studyjnych w krajach partnerskich. W wyniku przeprowadzonych prac 

powstało "Zestawie narzędzi dobrych praktyk". Następnie partnerzy rozpoczną akcje 

pilotażowe polegające na przetestowaniu wypracowanych dobrych praktyk.  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej został zaproszony do udziału w projekcie jako 

uczestnik akcji pilotażowej, której celem będzie przetestowanie możliwości użycia 

crowdfunding’u (finansowania społecznościowego) do finansowania przedsiębiorstw 

społecznych. W ramach podejmowanych działań wybrany personel ROPS zostanie 

przeszkolony przez ekspertów zewnętrznych doświadczonych w kwestiach finansowania 

społecznościowego. Na podstawie zdobytej wiedzy ROPS w Rzeszowie wraz z Rzeszowską  

Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. ogłoszą nabór na pomysły w dziedzinie 

przedsiębiorczości społecznej. W ramach naboru wyłonionych zostanie 5 pomysłów, dla 

których zostaną przeprowadzone kampanie crowdfundingowe przy wsparciu zewnętrznego 

eksperta. Wszystkie zadania będą realizowane przy pomocy eksperta z Belgii oraz partnera 

ze Słowenii – BCS Business Support Centre Ltd., Kranj.    

 

Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku 

 

− Nr XLVI/758/22 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego wobec rosyjskiej agresji w Ukrainie – Sejmik Województwa 

Podkarpackiego niniejszą uchwałą wyraził sprzeciw wobec agresywnych działań Rosji 

wyrażając jednocześnie pełną solidarność z Ukraińcami i gotowość niesienia im 

pomocy, 

− Nr XLVI/773/22 w sprawie wyboru sekretarza Komisji Rewizyjnej Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego – niniejszą uchwałą Sejmik Województwa 

Podkarpackiego dokonał wyboru sekretarza komisji, uchwała została przyjęta do 

stosowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów, 2022 – 03 -  

 

Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych. 


