
Sejmik Województwa Podkarpackiego IV kadencji na sesji w dniu 29 sierpnia 2011 roku 

podjął następujące uchwały: 

− Nr XII/164/11 w sprawie wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem 
o zmianę Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 
Województwa Podkarpackiego, 

− Nr XII/165/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 
Gminy Czudec, 

− Nr XII/166/11 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży                  
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Potoku gmina Jedlicze, 

− Nr XII/167/11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń             
w budynku Apteki przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II                      
w Krośnie, 

− Nr XII/168/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej 
wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczek długoterminowych 
Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie oraz 
Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof.  
A. Kępińskiego  w Jarosławiu, 

− Nr XII/169/11 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Leskiemu, 

− Nr XII/170/11 w sprawie nadania Panu Bronisławowi Majgierowi odznaki 
honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, 

− Nr XII/171/11 w sprawie nadania Panu Jackowi Dębickiemu odznaki honorowej 
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, 

− Nr XII/172/11 w sprawie nadania Prof. dr hab. Władysławowi Andrzejowi 
Serczykowi odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, 

− Nr XII/173/11 w sprawie nadania Pani Bogusławie Herdzik odznaki honorowej 
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, 

− Nr XII/174/11 w sprawie nadania Panu Aleksandrowi Czarniawy odznaki 
honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, 

− Nr XII/175/11 w sprawie określenia wzoru legitymacji potwierdzającej 
wykonywanie mandatu radnego Województwa Podkarpackiego, 

− Nr XII/176/11 w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa 
Podkarpackiego, 

− Nr XII/177/11 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu 
systemowego w ramach poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

− Nr XII/178/11 w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym 
uczniom w roku szkolnym 2011/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013, 

− Nr XII/179/11 w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Podkarpackiego na rok 2011”, 

− Nr XII/180/11 w sprawie wystąpienia do Polskiego Związku Łowieckiego, 
− Nr XII/181/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie 

finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale  
na rok 2011, 

− Nr XII/182/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce, 
− Nr XII/183/11 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 

przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii                
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 

− Nr XII/184/11 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa 



Kolejowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej, 

− Nr XII/185/11 w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny 
aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, 
oddania w użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez 
Samorząd Województwa Podkarpackiego, 

− Nr XII/186/11 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/479/08 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 27 października 2008 r. w sprawie powierzenia zadań 
Samorządu Województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego, 

− Nr XII/187/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości lokalowej, położonej w Przemyślu przy ul. Wałowej 5/4, 
przeznaczonej do sprzedaży dotychczasowemu najemcy, 

− Nr XII/188/11 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego  
na 2011 r., 

− Nr XII/189/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 
Podkarpackiego, 

− Nr XII/190/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
− Nr XII/191/11 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 XII/192/11 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 XII/193/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
ustalonej jako wartość nieruchomości lokalowych znajdujących się w Sanoku przy 
ul. Biała Góra 14, przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom, 

− Nr XII/194/11 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu 
prawnego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XI/163/11 z dnia  
4 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie zamiaru odwołania 
z funkcji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu - radnego 
Kazimierza Ziobro. 

 

 

 


