
Sejmik Województwa Podkarpackiego IV kadencji na sesji w dniu 26 września 2011 roku 

podjął następujące uchwały: 

 

− Nr XIII/195/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu, 
− Nr XIII/196/11 w sprawie podjęcia współpracy międzyregionalnej między 

Województwem Podkarpackim a Regionem Autonomicznym Kuangsi- Czuang 
(Chińska Republika Ludowa), 

− Nr XIII/197/11 w sprawie zmiany Statutu Podkarpackiego Biura Planowania 
Przestrzennego w Rzeszowie, 

− Nr XIII/198/11 zmieniająca uchwałę Nr X/146/11 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu 
terytorialnego na realizację programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia” w 2011 roku, 

− Nr XIII/199/11 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu 
systemowego pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój 
kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w 
województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

− Nr XIII/200/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie bezprzetargowej sprzedaży 
działek położonych w miejscowościach Jasionka i Tajęcina, gm. Trzebownisko, na 
rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, 

− Nr XIII/201/11 w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2012 
pomocy finansowej, 

− Nr XIII/202/11 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na  
2011 rok, 

− Nr XIII/203/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 
Podkarpackiego, 

− Nr XIII/204/11 w sprawie podjęcia współpracy międzyregionalnej między 
Województwem Podkarpackim a Regionem Katalonia (Królestwo Hiszpanii), 

− Nr XIII/205/11 zmieniająca Uchwałę Nr VI/81/11 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określonych zadań Samorządu 
Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011, 

− Nr XIII/206/11 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii 
Uzależnień w Rzeszowie, 

− Nr XIII/207/11 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli, 

− Nr XIII/208/11 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego, 

− Nr XIII/209/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  
w Potoku Gmina Jedlicze, 

− Nr XIII/210/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu oraz części 
komina przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 

 



 
 
 


