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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego  

podjętych na XLVIII sesji w dniu 25 kwietnia 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  

 

Uchwała Nr XLVIII/802/22 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, 

Uchwała Nr XLVIII/803/22  w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

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

dyrektora Kancelarii Sejmiku, 

Uchwała Nr XLVIII/804/22  w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

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

dyrektora departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, 

Uchwała Nr XLVIII/805/22  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. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu 

 

Uchwała Nr XLVIII/811/22 w sprawie udzielenia przez Województwo Podkarpackie pomocy 

rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego w ramach 

programu pilotażowego pn. ,,Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich 

przedszkolach” - na podstawie niniejszej uchwały został złożony do Departamentu Budżetu i 

Finansów w/m wniosek w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na rok 

2022, polegających na zwiększeniu planu wydatków na realizację programu pilotażowego 

pn. ,,Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach”. Informacja o 

podjętej uchwale została przekazana pisemnie do gmin będących organami prowadzącymi 

przedszkola, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie.  Podjęta uchwała 

pozwoli na udzielenie gminom pomocy rzeczowej w postaci licencji dostępowych oraz 
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pomocy dydaktycznych wspomagających wychowanie do dwujęzyczności z językiem 

angielskim. Udzielenie pomocy rzeczowej nastąpi na podstawie stosownych umów 

zawartych pomiędzy Województwem Podkarpackim, a gminami prowadzącymi przedszkola, 

 

Uchwała Nr XLVIII/817/22 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

pn. ,,Ekologia z myślą o przyszłych pokoleniach ” w ramach projektu  Polsko - Litewskiego 

Funduszu Wymiany Młodzieży – Operator Fundacja Rozwoju systemu Edukacji - uchwała 

została przekazana do jednostki ( Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich              

w Rzeszowie) , 

Uchwała Nr XLVIII/818/22 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu 

pn. ,,Podkarpacie Uczy Cyfrowo III ‘’ realizowanego w ramach osi priorytetowej III – cyfrowe 

kompetencje społeczeństwa działanie 3.1 ,, Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych ‘’ Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 

uchwała została przekazana do jednostki (Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich              

w Rzeszowie).  

Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

Uchwała Nr XLVIII/809/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w 

Tarnobrzegu – uchwała zrealizowana, przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego, 

Uchwała Nr XLVIII/810/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum Medycznego  

w Rzeszowie SP ZOZ - – uchwała zrealizowana, przekazano dyrektorowi podmiotu 

leczniczego. 

Uchwały realizowane w Departamencie Rozwoju Regionalnego 

 

Uchwała Nr XLVIII/801/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza dotyczy 

dotacji celowej dla Gminy Świlcza w wysokości 130 000 zł, która związana jest z realizacją 

zadania pod nazwą "Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do 

utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza" i będzie wypłacona w podziale na 

lata: w 2022 r. -  58.500 zł oraz w 2023 r. - 71.500 zł. Uchwała została przekazana Gminie 

Świlcza. 

Uchwała została zrealizowana. 
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Uchwały realizowane w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 

Uchwała Nr XLVIII/800/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Powiatu Krośnieńskiego – w trakcie realizacji. 

 

Uchwała Nr XLVIII/799/22 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego wobec konieczności poprawy infrastruktury kolejowej na potrzeby jak 

najszybszego uruchomienia nowych korytarzy transportowych pomiędzy Polską a Ukrainą – 

w trakcie realizacji. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem 

 

Uchwała Nr XLVIII/812/22 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości położonej w Tuszowie Narodowym na rzecz Gminy Tuszów Narodowy. Na 

etapie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczaniu nieruchomości do zbycia 

w formie darowizny. 

Uchwała Nr XLVIII/813/22 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wynajmowanej 

powierzchni przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Przekazano uchwałę 

do  Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu celem podpisania aneksu do 

umowy najmu. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Środowiska 

 

Uchwała Nr XLVIII/806/22 w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektu uchwały 

w sprawie zmiany uchwał w sprawach parków krajobrazowych. Uchwała wraz z załącznikiem 

została przekazana pismem znak OS-I.7121.6.2022.MR z dnia 05 maja 2022r. do uzgodnień 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i właściwych terytorialnie rad 

gmin. 

Uchwała Nr XLVIII/807/22 w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektu uchwały 

w sprawie zmiany uchwał w sprawach obszarów chronionego krajobrazu Uchwała wraz z 

załącznikiem została przekazana pismem znak OS-I.7120.6.2022.MR z dnia 05 maja 2022r. 

do uzgodnień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i właściwych 

terytorialnie rad gmin. 
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Uchwały realizowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Uchwała Nr XLVIII/808/22 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 

Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2022 roku. Niniejsza uchwała dzieli środki PFRON przyznane dla 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.             

Z kwoty 28 098 831,00 zł oddanej do dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego 

przez PFRON w Warszawie, Sejmik przeznaczył: 

- kwotę w wysokości: 22 605 000,00 zł na dofinansowanie kosztów działania zakładów 

aktywności zawodowej; 

- kwotę w wysokości: 4 747 363,00 zł na dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących 

obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, dla 13 

inwestycji, w tym 1 inwestycja dwuletnia rozpoczęta w 2021 r. oraz 2 inwestycje dwuletnie              

z okresem realizacji 2022-2023. Aktualnie beneficjenci zostali powiadomieni o uzyskaniu 

dofinansowania. Sukcesywnie podpisywane są umowy; 

- kwotę w wysokości: 746 468,00 zł na zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Obecnie 

trwają prace nad przygotowaniem ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w tym zakresie. 

 

Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku 

 

Uchwała Nr XLVIII/799/22 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego wobec konieczności poprawy infrastruktury kolejowej na potrzeby jak 

najszybszego uruchomienia nowych korytarzy transportowych pomiędzy Polską a Ukrainą.  

Przekazana została Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącej Komisji Europejskiej, 

Prezesowi Zarządu PKP PLK S.A oraz Parlamentarzystom Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 
Rzeszów, 2022 – 05 - 18 
 
Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych. 


