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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego podjętych  

na L sesji w dniu 10 czerwca 2022 r. i LI sesji w dniu 27 czerwca 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 LI/847/22 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 LI/848/22  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2022 – 2045 – o kwotach wydatków wynikających ze zmian 

zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów 

jednostek organizacyjnych, 

• Nr LI/849/22  w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. –  

o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmian zawiadomiono wg właściwości 

dyrektorów departamentów Urzędu orz Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie, 

• Nr LI/850/22  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2022 – 2045 – o zmianach  

w WPF wynikających z uchwały zawiadomiono wg właściwości dyrektora Departamentu 

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w miejscu . 

 

Uchwały realizowana w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

• Nr LI/851/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/908/18 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

hipoteki zmienionej Uchwałą Nr  LIX/944/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 

dnia 27 sierpnia 2018 roku – złożono do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych 

wniosek o dokonanie zmiany hipoteki, 

• Nr LI/852/22 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 

przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym 

w Rzeszowie – uchwała zrealizowana, Powołano skład Rady Społecznej, a uchwałę 

przekazano dyrektorowi jednostki, 

• Nr LI/860/22 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku 

budżetowym 2022 – podpisano Umowę Nr OZ-I.63/22 z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie 

udzielenia pożyczki długoterminowej Podkarpackiemu Centrum Medycznemu  

w Rzeszowie SOZOZ, 

• Nr LI/861/22 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii  z Zamoyskich 

Tarnowskiej w Tarnobrzegu – uchwała zrealizowana. Przekazano dyrektorowi jednostki.  
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Uchwała realizowana w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem 

 

• Nr LI/854/22 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla 

Państwowego Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – uchwałę przesłano do Podkarpackiego Biura 

Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie celem podpisania aneksu do umowy najmu 

z PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu 

 

• Nr LI/846/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom. Na podstawie 

przedmiotowej uchwały Sejmik Województwa udzielił pomocy finansowej gminom, 

które będą gospodarzami zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 

sportach zimowych – Podkarpackie 2023 tj., Gminie Miastu Dębicy, Gminie Miastu 

Łańcut, Gminie Miastu przemyśl, Gminie Miastu Sanok i Gminie  Miastu Ustrzyki 

Dolne. Do zainteresowanych przekazana została pisemna informacja o udzieleniu 

pomocy finansowej, wartości tej pomocy i jej przeznaczeniu. Kolejnym etapem 

zmierzającym do przekazania udzielonej pomocy finansowej będzie zawarcie 

stosownych umów.  

• Nr LI/853/22 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zdrowy 

styl życia nauczycieli w czasach pandemii” – została przekazana do jednostki. 

• Nr LI/856/22 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Ekologia 

nasza wspólna odpowiedzialność” – została przekazana do jednostki. 

• Nr LI/857/22 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji wniosku o budżet w 

sektorze Edukacja szkolna program Erazmus+ - uchwała została przekazana do 

jednostki.  

 

Uchwała realizowana w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

 

• Nr L/842/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie praw wieczystego użytkowania 

wraz z własnością usytuowanych na gruncie budynków, budowli i urządzeń, 

ustanowionych na nieruchomościach położonych w Rzeszowie – uchwała została 

zrealizowana. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 

 

• Nr L/841/22 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego – uchwałą 

jest w trakcie realizacji, 

• Nr LI/855/22 w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez Województwo Podkarpackie z 

dniem 1 stycznia 2023 roku roli współorganizatora instytucji kultury – Muzeum Kresów 

w Lubaczowie- uchwała jest w trakcie realizacji, kopię uchwały przekazano do Starosty 

Powiatu Lubaczowskiego oraz Dyrektora Muzeum. Obecnie przygotowywany jest 

projekt umowy określającej zasady współprowadzenia Muzeum Kresów w 

Lubaczowie.  
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Uchwała realizowana w Kancelarii Zarządu 

 

• Nr LI/859/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/712/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie „Programu współpracy 

Samorządu Województwa Podkarpackiego organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” – uchwała 

jest w trakcie realizacji. Zmiana Programu została opublikowana w Biuletynie Informacji 

Publicznej . Uchwała jest realizowana przez cały okres trwania programu.  

 

Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku 

 

• Nr LI/843/22 w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego wotum 

zaufania - Sejmik Województwa udzielił wotum zaufania Zarządowi Województwa 

Podkarpackiego. Uchwała została zrealizowana, 

• Nr LI/844/22 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 

r., 

• Nr LI/845/22 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa 

Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2021 r. 

Sejmik Województwa Podkarpackiego po rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2019 r. udzielił absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu 

wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2019 rok. 

• Nr LI/862/22 zmieniająca uchwałę Nr XLII/719/21 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie 

przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2022 rok – niniejszą 

uchwałą Sejmik Województwa Podkarpackiego dokonał zmian w planie pracy Sejmiku 

wnioskowanych przez Departament Zarządzania RPO. 

 

Uchwała realizowana w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie 

 

• Nr LI/858/22 w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2022 – 2030” – Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwalił „Wojewódzki Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2022 – 2030” - uchwała została tym samym zrealizowana. 

Wojewódzki Program obowiązuje i realizowany będzie do 2030 roku. 

 

 

 

 

 

Rzeszów, 2022 – 08 -  

 

Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych. 


