
UCHWAŁA Nr 244 / 4824 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 5 stycznia 2021 r. 

 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Stanowiska wyrażającego 
podziw i wdzięczność dla pracowników służb medycznych pracujących 

nieustannie w stanie zagrożenia zdrowia i życia w dobie pandemii. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 Statutu 

Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.  

z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54 poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449,  

z 2019 r., poz. 2676), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie Stanowiska wyrażającego podziw i wdzięczność dla pracowników 

służb medycznych pracujących nieustannie w stanie zagrożenia zdrowia i życia 

w dobie pandemii, z uwagami zawartymi w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Uchwałę przekazuje się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Podpisał: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego   



Załącznik do Uchwały Nr 244/4824/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 5 stycznia 2021 r.   

 

 

 

Zarząd Województwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie Stanowiska wyrażającego podziw i wdzięczność dla 
pracowników służb medycznych pracujących nieustannie w stanie zagrożenia zdrowia 
i życia w dobie pandemii z uwagami w zakresie: 
 

1) przeredagowania tytułu projektu Stanowiska na brzmienie „Stanowisko Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia uznania i wdzięczności dla 

pracowników służb medycznych pracujących nieustannie w stanie zagrożenia 

zdrowia i życia w dobie pandemii”, 

2) stonowania i ujednolicenia zapisów projektu Stanowiska, 
3) poprawek redakcyjnych projektu Stanowiska, 
4) skoncentrowania się merytorycznie na podziękowaniu wszystkim służbom 

medycznym z pominięciem aspektów niedoskonałości funkcjonowania służby 
zdrowia, 

5) zredagowania uzasadnienia do projektu uchwały o aspekt inicjatywy Komisji 
Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego.     

 

 

 

 

 

 


