
 
Załącznik do Uchwały Nr  IV/52/19  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 stycznia 2019 r.  

 
Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku z 20. rocznicą 

powstania Samorządu Województwa Podkarpackiego.  

 

Mija 20 lat od czasu reformy administracji publicznej, w wyniku której powstało 

Województwo Podkarpackie, jako jedno z szesnastu polskich województw. 

Honorując tę ważną rocznicę, Radni Województwa Podkarpackiego wraz  

z Zarządem Województwa Podkarpackiego kierują słowa szacunku i uznania 

do wszystkich, którzy przyczynili się do powołania Województwa Podkarpackiego 

oraz tych, którzy podczas tych dwóch dekad swą pracą wytrwale angażowali 

się w budowanie potencjału naszego regionu. Był to czas wcielania w życie idei 

samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, tworzącego regionalną wspólnotę. 

Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w budowanie 

innowacyjnego, opartego na chrześcijańskich wartościach, szacunku dla tradycji  

i dziedzictwa, a jednocześnie silnego społecznie, gospodarczo i kulturowo 

Podkarpacia.   

Minione 20 lat to dla Województwa Podkarpackiego czas dynamicznego 

wzrostu i rozwoju we wszystkich obszarach życia społecznego, gospodarczego, 

kulturalnego i naukowego, realizowanego zgodnie z dążeniem do zrównoważonego 

rozwoju dzięki sprawnemu wykorzystaniu Funduszy Europejskich.  

Osiągnięcia, którymi dziś możemy się szczycić, nie byłyby możliwe 

bez ogromnego zaangażowania obywateli, pracowitych i ambitnych ludzi, którzy 

aktywnie uczestniczą w tworzeniu regionalnej wspólnoty oraz dobrej współpracy 

samorządów wszystkich szczebli. Dziś jesteśmy regionem otwartym dla inwestorów, 

dysponującym nowoczesną infrastrukturą komunikacyjną oraz wysoko 

wykwalifikowanymi kadrami. Nasz region słynie w Europie i w świecie dzięki 

inteligentnym specjalizacjom, jakimi są: lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, 

branża informatyczna, ale także wysoka jakość życia. 

Ostatnie lata to czas wytężonej pracy i wielu ambitnych wyzwań, które miały  

i mają wpływ na budowanie potencjału regionu. Miliardy złotych z kolejnych 

Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Podkarpackiego oraz innych 



programów unijnych, środków własnych województwa i budżetu państwa,  

urzeczywistniły wielkie plany inwestycyjne na przestrzeni tych lat. To dzięki 

nim powstały drogi, obwodnice, mosty, linie kolejowe, rozbudowywane są szpitale 

wraz z wyposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny, rozwijają się wyższe 

uczelnie, instytucje kultury, powstają nowe szkoły, przedszkola i żłobki oraz 

realizowane są inwestycje z zakresu ochrony środowiska. To wszystko ma ogromny 

wpływ na poziom życia mieszkańców oraz atrakcyjność inwestycyjną Podkarpacia.  

Sukcesy regionu nie stałyby się jego udziałem bez wytężonej, pełnej 

zaangażowania pracy Samorządowców wszystkich szczebli. Stąd szczególne słowa 

uznania i podziękowania należą się tym, którzy w kolejnych kadencjach pełnili 

funkcje: Marszałków Województwa, Wicemarszałków oraz Członków Zarządu 

Województwa, Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Sejmiku oraz Radnych 

Województwa, a także wszystkim pracownikom samorządowym. 

Jesteśmy dumni, że możemy pełnić zaszczytną służbę na rzecz wspólnego 

dobra jakim jest Podkarpacie i że dane nam jest uczcić tę piękną rocznicę. Niech 

będzie ona okazją do budowania poczucia dumy z naszej regionalnej wspólnoty oraz 

daje impuls do podejmowania kolejnych wyzwań na rzecz Województwa 

Podkarpackiego. Wszak nie wszystko zostało dokonane. 

Znaczący rozwój naszego województwa przez wspomniane dwie dekady 

to wielki sukces, który staje się powodem do dumy i satysfakcją dla wszystkich 

mieszkańców, niech przyczynia się do dalszego wysiłku i starań na rzecz budowania 

regionalnej wspólnoty, opartej na idei samorządności. 

 


