
UCHWAŁA Nr 414 / 8383 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 22 sierpnia 2022r. 

 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę Nr XLII/719/21 
z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego na 2022 rok. 
 

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

województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 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 

zmieniającej uchwałę Nr XLII/719/21 z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie 

przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2022 rok, 

w brzmieniu stanowiącym załącznik nr  do uchwały, z następującymi uwagami: 

 

1) proponuje się zmienić brzmienie punktu: „Przedstawienie Programu 

Strategicznego Rozwoju Bieszczad” na „Informacja na temat stanu prac nad 

Programem Strategicznego Rozwoju Bieszczad”, 

2) proponuje się zmienić brzmienie punktu: „Przedstawienie Programu 

Strategicznego „Błękitny San” na „Informacja na temat stanu prac nad Programem 

Strategicznym Błękitny San”, 

3) proponuje się zmienić brzmienie punktu: „Przedstawienie Programu dla Rozwoju 

Roztocza” na „Informacja na temat stanu prac nad Programem Rozwoju Roztocza 

- województwo podkarpackie”. 

 

§ 2 

 

Uchwałę przekazuje się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Podpisał:  

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 



projekt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  

UCHWAŁA NR ………. 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia ……….  
 

zmieniająca uchwałę Nr XLII/719/21 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie 
przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2022 rok 

 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 z późn. zm.) oraz § 17 Statutu Województwa 

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

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Województwa Podkarpackiego ( Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247 

z późn. zm.); 

  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W załączniku do uchwały Nr XLII/719/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 

dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego na 2022 rok dokonuje się następujących zmian: 

 

1) przewidziany na sierpień 2022 roku punkt: „Przedstawienie Programu 

Strategicznego Rozwoju Bieszczad” przenosi się na listopad 2022 roku, 

2) przewidziany na sierpień 2022 roku punkt: „Przedstawienie Programu 

Strategicznego „Błękitny San” przenosi się na listopad 2022 roku, 

3)    przewidziany na sierpień 2022 roku punkt: „Przedstawienie Programu dla Rozwoju 

Roztocza” przenosi się na listopad 2022 roku. 

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UZASADNIENIE 
 

 
 Z uwagi na trwające prace nad programowaniem polityki spójności na lata  

2021-2027, która znacząco wpływa na zapisy dokumentów strategicznych, w tym 

programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, 

będącego wyznacznikiem kierunków wsparcia finansowego dla działań planowanych  

w województwie podkarpackim, zmianie uległy ramy czasowe dla etapów opracowania 

programów rozwoju wymienionych w § 1 niniejszej uchwały.  

 Mając powyższe na uwadze uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

 


