
UCHWAŁA Nr 208 / 4212 / 20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 6 października 2020r. 

 
w sprawie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego  

zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku  
w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. 

  
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 t.j), art. 44 ust. 1 - 3,  

art. 247 ust. 1 i 2 w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Uchwały Nr XVII/268/19 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w  sprawie budżetu 

Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

W  uchwale nr 199/4056/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie               

z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań 

realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2020 r. załącznik określający podział środków na poszczególne 

zadania otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

 
Zakres rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do uchwały. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
Podpisał:  
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch 

 
  



                                                                                                    Załącznik do Uchwały Nr 208/4212/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 6 października 2020r.   
 
 
 

Zakres rzeczowo – finansowy zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku             

w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 rok 

Rozdział § Nazwa działu, nazwa zadania 

Plan na  
2020 rok 

Kwota w zł 

  Dział 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA  

73095  Pozostała działalność 150 000 

 4300 
Organizacja Podkarpackich Juwenaliów Studenckich  

pod Patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

150 000 

  Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 349 743 

75017  Samorządowe sejmiki województw 1 073 279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3030 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

Diety radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych 

województwa. 

908 000 

 

4170 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Przygotowanie ekspertyz, opracowań, analiz itp. dotyczących 

funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu 

wojewódzkim, w szczególności zakup ekspertyz, opracowań, 

opinii i informacji prawnych dotyczących aktualnych zmian      

i nowelizacji aktów prawa normalizujących funkcjonowanie 

samorządu terytorialnego.  

3 253 

 

4210 
Zakup materiałów i wyposażenia 47 326 

Zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą  

posiedzeń komisji i sesji Sejmiku oraz koszty reprezentacji,   

w tym m.in.: materiały biurowe, dyktafony (do obsługi prac 

sejmiku i komisji), słuchawki (do obsługi prac sejmiku              

i komisji), papier do drukarki, papier firmowy (wraz                  

z logotypami) Sejmiku i Przewodniczącego,  wizytówki, teczki 

firmowe (wraz z logotypami) Sejmiku i Przewodniczącego, 

dyplomy, kwiaty wykorzystane do dekoracji stołu 

prezydialnego, wiązanki kwiatów wręczane przez 

Przewodniczącego Sejmiku podczas różnych uroczystości, 

wieńce i znicze składane przez Przewodniczącego Sejmiku 

podczas uroczystości patriotyczno-religijnych. 

47 326 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4220 

Zakup środków żywności 

Zakup artykułów żywności na potrzeby: 

a) posiedzeń Komisji Sejmiku i sesji Sejmiku. Sesje odbywać 

się będą - wg Planu Pracy Sejmiku – jeden raz w miesiącu 

– (około 100 osób na sesji Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego).  Ze względu na terminy wynikające  

z uchwały dotyczącej trybu przyjmowania budżetu  

w grudniu odbywają się zazwyczaj 2 sesje Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego. Posiedzenia komisji  

stałych i doraźnych Sejmiku odbywać się będą łącznie  

8-12 razy na miesiąc (w niektórych miesiącach częściej). 

Zazwyczaj w posiedzeniach komisji bierze udział od 10  

do 20 osób, w tym zaproszeni goście. Komisja Rozwoju 

Regionalnego oraz Komisja Współpracy z Zagranicą, 

Turystyki i Promocji miewają również posiedzenia 

wyjazdowe (na terenie województwa lub poza granicami 

kraju). Planowane zakupy obejmują kawę,  

mleko/śmietankę do kawy, herbatę, cukier, cytryny, 

napoje, ciastka, paluszki. 

b) sekretariatu prowadzącego obsługę Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Wydatki te 

zaplanowano na potrzeby spotkań z gośćmi z zewnątrz 

przyjmowanymi w gabinecie  Przewodniczącego Sejmiku - 

przewiduje się około 70 spotkań w miesiącu. Planowane 

zakupy obejmują: kawę, mleko/śmietankę do kawy, 

herbatę, cukier, cytryny, napoje, ciastka, paluszki,  owoce. 

 
12 200 

4270 
Zakup usług remontowych 

4 000 

 

4300 
Zakup usług pozostałych 93 400 

Zakup usług niezbędnych dla przygotowania sesji Sejmiku       

i posiedzeń komisji Sejmiku, szkoleń radnych, usług 

związanych z obsługą wyjazdowych posiedzeń Sejmiku oraz 

jego organów, w tym m.in.: usługi ksero i bindowania, usługi 

drukowania, zamieszczanie życzeń świątecznych oraz 

kondolencji w prasie regionalnej i na portalach internetowych. 

81 400 



 

1.Konferencje, spotkania, imprezy  inicjowane przez 

Przewodniczącego Sejmiku Województwa – zakup usług 

cateringowo-gastronomicznych na potrzeby obsługi spotkań, 

w tym w szczególności z osobami biorącymi udział w sesjach 

Sejmiku w roli ekspertów zewnętrznych. Spotkania odbywać 

się będą 5-7 razy w roku, liczba uczestników ok. 20-30 osób.  

12 000 

 

 

W kwocie tej nie przewidziano żadnych wydatków na pokrycie 

kosztów konsumpcji radnych Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 

2. Konkurs historyczny „Twierdza Przemyśl” – spotkanie 

Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego     

z laureatami konkursu historycznego „Twierdza Przemyśl”, ok. 

30 osób. Wydarzenie będzie miało rangę wojewódzką. 

Podczas spotkania planowane jest podanie: kawy, 

mleka/śmietanki do kawy, herbaty, cukru, cytryn, paluszków, 

ciastek. 

3. Wizyty szkół w ramach lekcji historii i wiedzy                       

o społeczeństwie – w ramach wizyt ze szkół w których będą 

uczestniczyć dzieci i młodzież z terenu województwa 

podkarpackiego planowane jest zwiedzanie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz 

spotkania z Prezydium Sejmiku. W spotkaniach weźmie udział 

ok. 20-30 osób. Planowane jest podanie kawy, 

mleka/śmietanki do kawy, herbaty, cukru, cytryn, paluszków 

ciastek. 

 

 

4360 

 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

Opłata abonamentu za korzystanie przez radnych 

województwa z dostępu do bezprzewodowej sieci Internet 

     5 100 

75075 
 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 154 399 

 
4190 

Nagrody konkursowe 5 000 

 
 
 

 
4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup materiałów, gadżetów i wydawnictw niezbędnych  

do promocji działań podejmowanych przez Sejmik 

Województwa Podkarpackiego, w tym m.in. grawertonów, 

statuetek, upominków promocyjnych dla uczestników  

i laureatów różnych konkursów pod Patronatem 

Przewodniczącego Sejmiku, kartek świątecznych, pucharów, 

piłek, maskotek wręczanych przez Przewodniczącego 

Sejmiku podczas różnych imprez sportowych, książek, 

artykułów biurowych przekazanych w formie nagród dla dzieci 

51 399 
 



biorących udział w różnych konkursach pod Patronatem 

Przewodniczącego Sejmiku, prezentów okolicznościowych. 

 
4300 

Zakup usług pozostałych 

Organizacja wydarzeń realizowanych pod patronatem 

Przewodniczącego Sejmiku oraz na zakup usług związanych 

z wykonaniem systemu wizualnej identyfikacji województwa 

wykorzystywanych podczas imprez pod patronatem 

Przewodniczącego Sejmiku (m.in. roll-upów), w tym: 

98 000 

 
 Zakup usług związanych z wykonaniem systemu wizualnej 

identyfikacji województwa 
2 000 

 
 

Plebiscyt „Osobowość Roku” 0 

 
 

Konferencja pszczelarska 2 000 

 
 

Mecz żużlowy 5 000 

 

 Organizacja uroczystego wręczenia Odznak Honorowych 

Zasłużonym dla Województwa Podkarpackiego podczas 

wojewódzkich obchodów 40-lecia powstania NSZZ 

„Solidarność” 

70 000 

 
 Udział zespołu Grzane Wino w międzynarodowym festiwalu 

INTERPORTA 2020 
                      

3 000 

 
 

Indywidualny Turniej Żużlowy Nice Cup 5 000 

 

 Pozostałe wydarzenia realizowane pod patronatem 

Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego 

11 000 

 
75095 

 Pozostała działalność  
122 065 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą  

posiedzeń komisji i sesji  Młodzieżowego Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego, w tym m.in.: materiały 

biurowe, dyplomy.  

 

2 700 

 4300 Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego, w tym: 
2300 

  1. Obsługa m.in. posiedzeń stałych i doraźnych komisji oraz 

sesji  Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

- zakup usług cateringowo – gastronomicznych z tym 

związanych. Wydatki zaplanowano na zamówienie usług 

cateringowo-gastronomicznych obejmujących podanie: kawy, 

mleka/śmietanki do kawy, herbaty, cukru, cytryn, napoi, 

ciastek, paluszków. Produkty te będą wykorzystane na 

300 
 
 
 
 
 
 

2 000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potrzeby posiedzeń stałych i doraźnych Komisji oraz sesji 

Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

2.Wynajem busa na potrzeby Młodzieżowego Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 
4430 Różne opłaty i składki 117 065 

 1. Składka z tytułu członkostwa w Związku Województw 

 Rzeczypospolitej Polskiej. 
74 515 

2. Składka roczna z tytułu członkostwa w Podkarpackim 

Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych. 

 

42 550 

 
                                WYDATKI OGÓŁEM 

1 499 743 


