
 
LI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu                         

27 czerwca 2022 roku (poniedziałek ) o godzinie  12 00 w sali audytoryjnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4. 

   

 

 Porządek obrad przewiduje: 
 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

3. Debata nad Raportem o stanie województwa podkarpackiego za 2021 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego 

wotum zaufania. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za          

2021 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa 

Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2021 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 

rok, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2022 – 2045, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 

przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole 

Specjalistycznym w Rzeszowie, 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Zdrowy styl życia nauczycieli w czasach pandemii”, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla 

Państwowego Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez Województwo 

Podkarpackie z dniem 1 stycznia 2023 roku roli współorganizatora instytucji kultury – 

Muzeum Kresów w Lubaczowie.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Ekologia – nasza wspólna odpowiedzialność”, 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji wniosku                          

o budżet w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+, 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki                          

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2022 – 2030”, 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej                      

w roku budżetowym 2022, 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii                         

z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 

19. Informacja dotycząca dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 
wchodzących w skład zasobu wojewódzkiego za rok 2021. 

20. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podkarpackim za 2021 r.  



21. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 17 maja 

2022 r. do 10 czerwca 2022 r. 

22. Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na 

XLIX sesji w dniu 30 maja 2022 roku. 

23. Interpelacje i zapytania radnych. 

24. Wnioski i oświadczenia radnych. 

25. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

                Przewodniczący Sejmiku 
                                                                                  Województwa Podkarpackiego 
                                                                                                                      
                                                                                                   Jerzy Borcz 

  
  
 

 
 

 
 


