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REJESTR  UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

kadencja -  2010-2014 
 

Numer kolejny 

sesji / numer 

uchwały/ rok 

 

Numer sesji Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego – dzień odbycia sesji 

------------------------------------------------------------ 

 

Zakres tematyczny uchwały 

W rubryce uwagi podaje 

się:  

a) właściwy organ nadzoru,  

b) miejsce publikacji – 

numer Dziennika 

Urzędowego Woj. 

Świętokrzyskiego, 

wskazanie  pozycji oraz 

daty wydania podanego 

numeru dziennika 

c) kolejne zmiany uchwały 

(ewentualnie inne 

informacje)  

d) adresaci uchwały 

 

I sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 2 grudnia2010r. 

 

I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda Świętokrzyski 

I/2/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

Radnego Województwa Świętokrzyskiego Marka 

Jana Jońcy. 

Wojewoda Świętokrzyski,  

Komisarz Wyborczy w Kielcach 

I/3/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

Radnego Województwa Świętokrzyskiego 

Zdzisława Wrzałki 

Wojewoda Świętokrzyski,  

Komisarz Wyborczy w Kielcach 

I/4/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

Radnego Województwa Świętokrzyskiego 

Stanisława Masternaka 

Wojewoda Świętokrzyski, Komisarz 

Wyborczy w Kielcach 

I/5/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda Świętokrzyski  

I/6/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda Świętokrzyski  

I/7/10 w sprawie wyboru na Wiceprzewodniczącego 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda Świętokrzyski 

I/8/10 w sprawie wyboru Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda Świętokrzyski  

I/9/10 w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda Świętokrzyski 

I/10/10 w sprawie wyboru Członka Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda Świętokrzyski 

I/11/10 w sprawie wyboru Członka Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda Świętokrzyski 

I/12/10 w sprawie wyboru Członka Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda Świętokrzyski 

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/BookTabs.aspx
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/BookTabs.aspx
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/BookTabs.aspx
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.001.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.001.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.002.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.002.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.002.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.003.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.003.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.003.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.004.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.004.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.004.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.005.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.005.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.006.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.006.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.007.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.007.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.008.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.008.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.009.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.009.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.010.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.010.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.011.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.011.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.012.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.I.012.10.pdf
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II sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 17 grudnia2010r. 

 

II/13/10 w sprawie objęcia mandatu Radnego 

Województwa Świętokrzyskiego przez  Marię 

Adamczyk 

Wojewoda Świętokrzyski,  

Komisarz Wyborczy w Kielcach 

II/14/10 w sprawie objęcia mandatu Radnego 

Województwa Świętokrzyskiego przez Tomasza 

Ramusa 

Wojewoda Świętokrzyski,  

Komisarz Wyborczy w Kielcach 

II/15/10 w sprawie objęcia mandatu Radnego 

Województwa Świętokrzyskiego przez Lucjana 

Pietrzczyka 

Wojewoda Świętokrzyski,  

Komisarz Wyborczy w Kielcach 

II/16/10 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych 

stanowiących skład komisji stałych i doraźnych 

Wojewoda Świętokrzyski  

II/17/10 w sprawie składu osobowego Komisji Strategii 

Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Wojewoda Świętokrzyski  

II/18/10 w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu 

 i Finansów 

Wojewoda Świętokrzyski 

II/19/10 w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu 

Wojewoda Świętokrzyski  

II/20/10 w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Spraw Rodziny 

Wojewoda Świętokrzyski 

II/21/10 w sprawie składu osobowego Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 

Wojewoda Świętokrzyski 

II/22/10 w sprawie składu osobowego Komisji Samorządu 

Terytorialnego 

Wojewoda Świętokrzyski 

II/23/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą 

Wojewoda Świętokrzyski 

II/24/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów 

Wojewoda Świętokrzyski  

II/25/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

Wojewoda Świętokrzyski  

II/26/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny 

Wojewoda Świętokrzyski 

II/27/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony 

Środowiska 

Wojewoda Świętokrzyski  

II/28/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Samorządu Terytorialnego 

Wojewoda Świętokrzyski 

II/29/10 w sprawie wyboru uzupełniającego do składu 

Komisji Rewizyjnej  

Wojewoda Świętokrzyski 

II/30/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Wojewoda Świętokrzyski 

II/31/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej  

Wojewoda Świętokrzyski 

II/32/10 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego do Składu Rady 

Społecznej Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

Wojewoda Świętokrzyski  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.013.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.013.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.013.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.014.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.014.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.014.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.015.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.015.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.015.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.016.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.016.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.017.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.017.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.018.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.018.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.019.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.019.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.020.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.020.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.021.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.021.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.022.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.022.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.023.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.023.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.023.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.024.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.024.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.025.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.025.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.026.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.026.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.027.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.027.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.027.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.028.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.028.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.029.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.029.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.030.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.031.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.031.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.032.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.032.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.032.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.032.10.pdf
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II/33/10 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego do Składu Rady 

Społecznej  Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach 

Wojewoda Świętokrzyski  

II/34/10 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego do Składu Rady 

Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii  

Wojewoda Świętokrzyski 

II/35/10 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego do Składu Rady 

Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej 

Górze. 

Wojewoda Świętokrzyski  

II/36/10 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego do Składu Rady 

Społecznej  Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala Dziecięcego w Kielcach 

Wojewoda Świętokrzyski 

II/37/10 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego do Składu Rady 

Społecznej Świętokrzyskiego Centrum 

Ratownictwa Medycznego i Transportu 

Sanitarnego w Kielcach 

Wojewoda Świętokrzyski 

II/38/10 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego do Składu Rady 

Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 

Pracy w Kielcach 

Wojewoda Świętokrzyski 

II/39/10 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego do Składu Rady 

Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii 

w Morawicy 

Wojewoda Świętokrzyski 

II/40/10 w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia 

Ogólnego Związku Województwa 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Wojewoda Świętokrzyski  

II/41/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego 

dla marszałka Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda Świętokrzyski  

II/42/10 w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego 

Sejmiku do określania terminu i miejsca 

wykonywania zadania oraz miejscowości 

rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej 

przez Przewodniczącego Sejmiku 

Wojewoda Świętokrzyski 

II/43/10  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do 

badania sprawozdania finansowego 

Województwa Świętokrzyskiego za 2010r 

Wojewoda Świętokrzyski  

II/44/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Województwo Świętokrzyskie, w drodze 

darowizny, od Powiatu Kieleckiego zabudowanej 

nieruchomości położonej w Podzamczu, 

oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Chęciny 

w odrębnie Starochęciny jako działki: nr 137/3,nr 

137/11,nr137/16,nr 137/19 i nr 137/23 o łącznej 

pow.36,4293ha 

Wojewoda Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.033.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.033.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.033.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.033.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.034.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.034.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.034.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.035.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.035.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.035.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.035.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.035.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.036.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.036.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.036.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.036.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.037.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.037.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.037.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.037.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.037.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.038.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.038.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.038.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.038.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.039.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.039.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.039.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.039.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.040.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.040.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.040.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.041.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.041.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.042.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.042.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.042.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.042.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.042.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.043.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.043.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.043.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.044.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.044.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.044.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.044.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.044.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.044.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.044.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.044.10.pdf
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II/45/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa, 

w Kielcach.  

publ. Dz.Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 

20, poz. 289 z dnia 28.01.2011r. 

II/46/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Kielcach, publ., Dz. Urz. Nr 20, 

poz. 290 

II/47/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach, publ. Dz. Urz. Nr 20, 

poz. 290 

II/48/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach, publ. Dz. Urz. Nr 20, 

poz. 290 

II/49/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach , publ. Dz. Urz. Nr 20, 

poz. 290 

II/50/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Kielcach, publ. Dz. Urz. Nr 20, 

poz. 290 

II/51/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Kielcach, publ. Dz. Urz. Nr 20, 

poz. 290 

II/52/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach, publ. Dz. Urz. Nr 20, 

poz. 290 

II/53/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach, publ. Dz. Urz. Nr 20, 

poz. 290 

II/54/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach, publ. Dz. Urz. Nr 20, 

poz. 290 

II/55/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach, publ. Dz. Urz. Nr 20, 

poz. 290 

II/56/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach,  publ. Dz. Urz. Nr 20, 

poz. 290 

II/57/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach, publ. Dz. Urz. Nr 20, 

poz. 290 

II/58/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach, publ. Dz. Urz. Nr 20, 

poz. 290 

II/59/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach, publ. Dz. Urz. Nr 20, 

poz. 290 

II/60/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach, 

publ. Dz. Urz. Nr 20, poz. 290 

II/61/10 w sprawie zmiany  uchwały Nr XXXIII/564/09 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu województwa na 2010r 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach, publ. Dz. Urz. Nr 20, 

poz. 290 

 

III sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 29 grudnia 2010r. 

 

III/62/10 w sprawie zatwierdzenia projektu planu 

finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 

2011r. 

Wojewoda Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.045.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.045.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10739
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10739
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.046.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.046.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10740
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10740
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.047.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.047.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10741
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10741
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.048.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.048.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10742
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10742
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.049.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.049.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10743
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10743
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.050.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.050.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10744
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10744
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.051.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.051.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10755
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10755
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.052.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.052.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10745
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10745
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.053.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.053.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10746
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10746
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.054.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.054.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10747
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10747
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.055.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.055.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10748
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10748
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.056.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.056.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10749
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10749
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.057.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.057.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10750
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10750
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.058.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.058.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10751
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10751
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.059.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.059.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10752
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10752
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.060.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.060.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10753
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.061.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.061.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.061.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.II.061.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10754
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10754
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.062.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.062.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.062.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.062.10.pdf
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III/63/10 w sprawie zatwierdzenia programu działalności 

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Modliszewicach na 2011r.    

Wojewoda Świętokrzyski 

III/64/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w cenniku usług 

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Modliszewicach na 2011r.     

Wojewoda Świętokrzyski 

III/65/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Województwo Świętokrzyskie, w drodze 

darowizny, od Gminy Kielce nieruchomości 

położonej Kielcach przy ul. Karczówkowskiej, 

oznaczonej   w ewidencji gruntów w obrębie 

0015 jako działka nr 440/2 o pow. 1,1976ha.  

Wojewoda Świętokrzyski 

III/66/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Województwo Świętokrzyskie, w drodze 

darowizny, od Gminy Staszów nieruchomości 

gruntowych położonych w Staszowie, 

przeznaczonych pod budowę drogi 

wojewódzkiej- obwodnicy południowej Staszowa  

Wojewoda Świętokrzyski 

III/67/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Kielcach, publ. 

III/68/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Kielcach, w Kielcach, publ. 

III/69/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Kielcach, w Kielcach, publ. 

III/70/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Kielcach, publ. 

III/71/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w 

Kielcach,  publ. 

III/72/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach, publ. 

III/73/10 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2010r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

 w Kielcach, publ. 

III/74/10 w sprawie wydatków budżetu województwa, 

które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

 w Kielcach, publ. 

 

IV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 27 stycznia 2011r. 

 

 

IV/75/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa na lata 2011-2038 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach  

IV/76/11 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa 

Świętokrzyskiego na 2011r.  

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach, publ. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.063.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.063.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.063.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.064.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.064.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.064.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.065.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.065.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.065.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.065.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.065.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.065.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.066.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.066.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.066.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.066.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.066.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.066.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.067.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.067.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10950
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.068.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.068.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10951
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.069.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.069.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10952
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.070.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.070.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10953
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.071.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.071.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10954
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.072.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.072.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10955
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.073.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.073.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10956
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.074.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.074.10.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.III.074.10.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10957
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.075.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.075.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.076.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.076.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=11153
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IV/77/11 w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu 

udzielania ulg dotyczących należności 

pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej  

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 

pomoc publiczną, wskazania organów i osób 

uprawnionych do udzielania ulg 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach, publ. 

IV/78/11 w sprawie ustalenia „Kryteriów podziału środków 

Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na 

finansowanie w 2011roku programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych 

zadań fakultatywnych”.  

Wojewoda Świętokrzyski 

IV/79/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/507/09 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

3 sierpnia 2009 roku w sprawie: utworzenia  

wojewódzkiej samorządowej jednostek 

organizacyjnej Zespołu Świętokrzyskich 

 i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych  

w Kielcach i nadania jej statutu. 

Wojewoda Świętokrzyski 

IV/80/11 w sprawie wyboru kandydata do składu Rady 

Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby 

prawnej- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, 

spośród zgłoszonych: Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska i Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

Wojewoda Świętokrzyski 

IV/81/11 w sprawie wyboru kandydata do składu Rady 

Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby 

prawnej- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, 

spośród zgłoszonych przedstawicieli Regionalnej 

Rady Ochrony Przyrody w Kielcach  

i Regionalnej Komisji do spraw Ocen 

Oddziaływania na Środowisko  w  Kielcach 

Wojewoda Świętokrzyski 

IV/82/11 w sprawie wyboru przedstawiciela organizacji 

ekologicznych spośród kandydatów zgłoszonych 

przez organizacje działające i posiadające 

struktury organizacyjne na terenie województwa 

świętokrzyskiego do składu Rady Nadzorczej 

wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej- 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  w Kielcach 

 

Wojewoda Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.077.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.077.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.077.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.077.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.077.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.077.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.077.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=11154
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.IV.078.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.IV.078.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.IV.078.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.IV.078.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.IV.078.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/11773/uchwala.nr.IV.078.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.079.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.079.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.079.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.079.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.079.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.079.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.079.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.080.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.080.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.080.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.080.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.080.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.080.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.080.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.081.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.081.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.081.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.081.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.081.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.081.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.081.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.081.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.082.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.082.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.082.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.082.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.082.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.082.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.082.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.082.11.pdf
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IV/83/11  w sprawie wyboru przedstawiciela samorządów 

gospodarczych spośród kandydatów zgłoszonych 

przez samorządy gospodarcze do składu Rady 

Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby 

prawnej- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach 

Wojewoda Świętokrzyski 

IV/84/11 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 

wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej- 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  w Kielcach 

Wojewoda Świętokrzyski 

IV/85/11 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2011 rok. 

Wojewoda Świętokrzyski 

IV/86/11 w sprawie przyjęcia oświadczenia w sprawie 

postulowanej zmiany granic właściwości Sądu 

Okręgowego w Kielcach 

Wojewoda Świętokrzyski 

 

 

V sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 18 luty 2011r. 

 

V/87/11 w sprawie zmiany  uchwały Nr XXXIX/680/10  

z dnia 29 czerwca 2010r. Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej województwa  

Regionalna Izba Obrachunkowa, 

w Kielcach,  

V/88/11 w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/76/11 z dnia 

27 stycznia 2011r. Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Województwa Świętokrzyskiego  na 2011r.  

Regionalna Izba Obrachunkowa, 

w Kielcach, publ. 

V/89/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2011r 

Regionalna Izba Obrachunkowa, 

w Kielcach, publ. 

V/90/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2011r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa, 

w Kielcach, publ. 

V/91/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2011r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa, 

w Kielcach, publ. 

V/92/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2011r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa, 

w Kielcach, publ. 

V/93/11 w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/75/11 z dnia 

27 stycznia 2011r. Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa na lata 

2011-2038. 

Regionalna Izba Obrachunkowa, 

w Kielcach, 

V/94/11  w sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla 

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego  

Wojewoda Świętokrzyski 

 

 

 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.083.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.083.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.083.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.083.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.083.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.083.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.084.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.084.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.084.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.084.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.085.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.085.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.086.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.086.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IV.086.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.087.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.087.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.087.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.087.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.088.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.088.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.088.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.088.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=11299
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.089.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.089.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=11300
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.090.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.090.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=11301
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.091.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.091.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=11302
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.092.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.092.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=11303
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.093.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.093.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.093.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.093.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.093.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.094.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.V.094.11.pdf
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VI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 23 marca 2011r. 

 

VI/95/11 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

Radnego Województwa Świętokrzyskiego 

Grzegorza Małkusa  

Wojewoda Świętokrzyski 

VI/96/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z realizacji programu działalności 

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Modliszewicach za 2010r.  

Wojewoda Świętokrzyski 

VI/97/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w cenniku usług 

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Modliszewicach.  

Wojewoda Świętokrzyski 

VI/98/11 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej 

pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz 

rejonizacji tych upraw w 2011roku.  

Wojewoda Świętokrzyski, publ. 

VI/99/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez 

Województwo Świętokrzyskie, w drodze 

darowizny , na rzecz powiatu Ostrowieckiego 

zabudowanej nieruchomości położonej   

w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 

45, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 

36 jako działka nr 48/9 o pow. 0,0772ha.  

Wojewoda Świętokrzyski 

VI/100/11 w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu 

opracowania aktualizacji „ Strategii Rozwoju 

Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020”.  

Wojewoda Świętokrzyski,  publ. 

VI/101/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/332/08 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

29 września 2008r. w sprawie Świętokrzyskiej 

Nagrody Jakości.  

Wojewoda Świętokrzyski 

VI/102/11  w sprawie zmiany Uchwały XXXVII/627/10 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia 

Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator.  

Wojewoda Świętokrzyski 

VI/103/11   w sprawie przyjęcia do realizacji  

„Świętokrzyskiego Programu Wspierania 

Rozwoju Edukacji w 2011r.” 

Wojewoda Świętokrzyski 

VI/104/11  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa na lata 2011-2038  

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach 

VI/105/11   w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2011r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach, publ.  

VI/106/11  w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/76/11 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Województwa Świętokrzyskiego na 2011r.  

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Kielcach, publ. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.095.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.095.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.095.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.096.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.096.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.096.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.096.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.097.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.097.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.097.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.098.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.098.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.098.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=11494
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.099.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.099.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.099.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.099.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.099.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.099.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.099.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.100.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.100.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.100.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=11701
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.101.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.101.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.101.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.101.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.102.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.102.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.102.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.102.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.103.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.103.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.103.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.104.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.104.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.105.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.105.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=11702
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.106.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.106.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.106.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.106.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=11703
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VI/107/11  w sprawie przyjęcia wyników kontroli 

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną  

w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy  

w Kielcach w przedmiocie statutowej jednostki 

oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.  

Wojewoda Świętokrzyski 

 

VII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. 

 

VII/108/11 w sprawie objęcia mandatu Radnego Województwa 

Świętokrzyskiego przez Agnieszkę Buras. 

Wojewoda Świętokrzyski 

VII/109/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za 2010r.  

Wojewoda Świętokrzyski 

VII/110/11 w sprawie odwołania Pana Jarosława Mostowskiego ze 

stanowiska zastępcydyrektora Świętokrzyskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.  

Wojewoda Świętokrzyski 

VII/111/11 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia 

Dyrektorowi Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Modliszewicach  

Wojewoda Świętokrzyski 

VII/112/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Łagów.  

Wojewoda Świętokrzyski, 

publ. 

VII/113/11 w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji 

Łagów.  

Wojewoda Świętokrzyski 

VII/114/11 w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Biura 

Geodezji w Kielcach stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr XXXIX/685/10 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 

Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach.  

Wojewoda Świętokrzyski 

VII/115/11 w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu 

aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013. 

Wojewoda Świętokrzyski, 

publ. 

VII/116/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

samorządów gmin z terenu województwa 

świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 

ochrony przeciwpożarowej.  

Wojewoda Świętokrzyski 

VII/117/11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, od 

skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej 

w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 3, oznaczonej w 

ewidencji gruntów w obrębie 0010 jako działka nr 

1033/5 o powierzchni 0, 5246 ha. 

Wojewoda Świętokrzyski 

VII/118/11 w sprawie przyjęcia raportu z działań podjętych przez 

Samorząd Województwa  Świętokrzyskiego w ramach 

Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2006-2010 za 2010r. 

Wojewoda Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.107.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.107.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.107.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.107.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VI.107.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.108.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.108.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.109.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.109.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.109.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.110.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.110.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.110.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.111.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.111.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.111.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.112.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=12115
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.113.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.113.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.113.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.114.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.114.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.114.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.114.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.114.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.114.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.115.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.115.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.115.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=12116
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.116.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.116.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.116.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.116.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.116.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.117.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.117.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.117.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.117.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.117.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.117.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.118.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.118.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.118.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.118.11.pdf
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VII/119/11 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane  

w 2011r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Wojewoda Świętokrzyski 

VII/120/11 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu 

Współpracy Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 

2010r. 

Wojewoda Świętokrzyski 

VII/121/11 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu 

samorządu województwa na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, położonym na 

obszarze Województwa Świętokrzyskiego.  

Wojewoda Świętokrzyski, 

publ. 

VII/122/11 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

sportu na terenie województwa świętokrzyskiego.  

Wojewoda Świętokrzyski, 

publ. 

VII/123/11 w sprawie udzielania pomocy finansowej przez 

Województwo Świętokrzyskie jednostkom samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych  

w zakresie kultury realizowanych w 2011 roku.  

Wojewoda Świętokrzyski 

VII/124/11 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011r. Nr V/75/11 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa na lata 2011-2038 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

VII/125/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011r.  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa,  publ. 

VII/126/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/10 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 

2010r. w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu  

i Finansów.  

Wojewoda Świętokrzyski 

VII/127/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/10 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 

2010r. w sprawie składu osobowego Komisji 

Samorządu Terytorialnego  

Wojewoda Świętokrzyski 

VII/128/11 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej 

przez Komisję Rewizyjną w Wojewódzkim Szpitalu 

Dziecięcym w Kielcach w przedmiocie działalności 

statutowej jednostki oraz przebiegu realizacji zadań 

inwestycyjnych.  

Wojewoda Świętokrzyski 

 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.119.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.119.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.119.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.119.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.120.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.120.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.120.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.120.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.121.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.121.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.121.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.121.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.121.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=11932
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.122.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.122.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=12117
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.123.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.123.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.123.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.123.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.124.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.124.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.124.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.124.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.125.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=12118
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.126.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.126.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.126.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.126.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.127.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.127.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.127.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.127.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.128.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.128.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.128.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.128.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.128.11.pdf
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VIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r. 

VIII/129/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Modliszewicach za 2010 rok. 

Wojewoda Świętokrzyski 

VIII/130/11 w sprawie powołania zastępcy dyrektora 

Świętokrzyskiego Ośrodka Rolniczego  

w Modliszewicach oraz ustalenia wysokości 

wynagrodzenia miesięcznego. 

Wojewoda Świętokrzyski 

VIII/131/11 w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego 

Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez 

likwidację Oddziału Neurologii. 

Wojewoda Świętokrzyski, 

publ. 

VIII/132/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Opatowiec. 

 

Wojewoda Świętokrzyski, 

publ. 

VIII/133/11 w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Lasy Przysusko – Szydłowieckie. 

Wojewoda Świętokrzyski, 

publ. 

VIII/134/11 w sprawie przyjęcia dokumentów pn.: „Raport  

o stanie zagospodarowania przestrzennego 

Województwa Świętokrzyskiego za okres  

2006-2010” oraz „ Ocena realizacji inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym  

w Województwie Świętokrzyskim za lata 2006-

2009”. 

Wojewoda Świętokrzyski 

VIII/135/11 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego  

im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na sprzedaż 

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu 

mieszkalnego. 

Wojewoda Świętokrzyski 

VIII/136/11 w sprawie Informacji Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach 

o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa. 

Wojewoda Świętokrzyski 

VIII/137/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/116/11 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 

2011 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla samorządów gmin z terenu 

województwa świętokrzyskiego na realizację zadań 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej. 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

VIII/138/11 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku  

Nr IV/75/11 w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa na lata 2011-2038. 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

VIII/139/11 w sprawie zmian w budżecie województwa  

na 2011r. 

 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa,  publ. 

VIII/140/11 w w sprawie zmian w budżecie województwa  

na 2011r. 

 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa,  publ. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.129.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.129.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.129.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.130.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.130.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.130.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.130.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.131.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.131.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.131.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=12414
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.132.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=12415
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.133.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.133.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=12416
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.134.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.134.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.134.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.134.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.134.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.134.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.134.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.135.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.135.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.135.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.135.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.135.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.136.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.136.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.136.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.137.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.137.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.137.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.137.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.137.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.137.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.137.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.138.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.138.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.138.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.138.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.139.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.139.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=12417
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.140.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.140.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=12418
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IX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011r. 

 

IX/144/11 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2010 rok  

Regionalna Izba 

 Obrachunkowa  

IX/145/11 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 

2010rok 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

IX/146/11 w sprawie   zmiany Uchwały Nr VIII/133/11 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 

2011r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Lasy Przysusko- Szydłowieckie  

Wojewoda Świętokrzyski, 

publ. 

IX/147/11 w  sprawie uchwały dotyczącej wyznaczenia 

aglomeracji Łagów  

Wojewoda Świętokrzyski, 

publ. 

IX/148/11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, 

od Gminy Morawica nieruchomości gruntowej 

położonej w obrębie Dębska Wola, gmina Morawica, 

z przeznaczeniem pod chodnik dla pieszych przy 

drodze wojewódzkiej Nr 766  

Wojewoda Świętokrzyski,  

IX/149/11 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Kielcach na zbycie dwóch 

sztuk urządzeń do obróbki odpadów medycznych typu 

EKODAS  

Wojewoda Świętokrzyski,  

IX/150/11 w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach 

poprzez likwidację Poradni Logopedycznej  

i Foniatrycznej w Kielcach przy Ul. Artwińskiego 3A  

Wojewoda Świętokrzyski, 

publ.  

IX/151/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Wojewoda Świętokrzyski, 

VIII/141/11 w sprawie przyjęcia wyników kontroli 

przeprowadzonej przez  Komisję Rewizyjną  

w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Kielcach w przedmiocie realizacji 

zadań w zakresie usuwania skutków powodzi 

zaistniałej w maju i czerwcu 2010 roku,  

z uwzględnieniem problemów finansowych. 

Wojewoda Świętokrzyski 

VIII/142/11 w sprawie przyjęcia wyników kontroli 

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną  

w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych  

w Sandomierzu w przedmiocie działalności 

statutowej z uwzględnieniem przyszłości jednostki. 

Wojewoda Świętokrzyski 

VIII/143/11   uchwała przyjmująca Oświadczenie w sprawie     

ograniczenia uprawnień organizacji ekologicznych,   

wynikających z Ustawy o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  

o ocenach  oddziaływania na środowisko.       

 

Wojewoda Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.144.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.144.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.144.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.145.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.145.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.145.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.146.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.146.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.146.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.146.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=12687
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.147.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.147.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=12688
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.148.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.148.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.148.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.148.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.148.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.148.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.149.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.149.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.149.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.149.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.150.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.150.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.150.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.150.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=12689
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.151.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.141.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.141.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.141.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.141.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.141.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.141.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.141.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.142.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.142.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.142.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.142.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.142.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.143.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.143.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.143.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.143.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.143.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VIII.143.11.pdf
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Ostrowieckiego, na zakup tomografu komputerowego 

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu 

Świętokrzyskim  

IX/152/11 w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły dla 

dorosłych w Skarżysku - Kamiennej  

Wojewoda Świętokrzyski, 

IX/153/11 w sprawie utworzenia publicznego zespołu szkół pn: 

„Zespół Szkół Medycznych w Morawicy”  

Wojewoda Świętokrzyski 

IX/154/11 w sprawie wstrzymania wykonania przedsięwzięcia  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

IX/155/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/ 75/11 Sejmiku 

Województwa z dnia 27 stycznia 2011roku  w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na 

lata 2011-2039  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

IX/156/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 

2011rok 

Regionalna Izba 

obrachunkowa 

IX/157/11 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć, określonych w załączniku do 

wieloletniej prognozy finansowej  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

IX/158/11 w sprawie przyjęcia Oświadczenia w sprawie 

koniecznych działań zmierzających do ułatwienia 

realizacji inwestycji z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej na terenach międzywala, 

objętych siecią Natura 2000  

 Wojewoda Świętokrzyski 

IX/159/11 w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego do prowadzenia negocjacji 

związanych z przejęciem Szpitala Kieleckiego sp.  

z o.o w Kielcach przez Województwo Świętokrzyskie  

Wojewoda Świętokrzyski 

IX/160/11 w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego do złożenia wniosku w konkursie 

pod nazwą „ III konkurs programu priorytetowego p.n. 

System zielonych inwestycji (GIS- Green Investment 

Scheme) część 1) zarządzanie energią w budynkach 

użyteczności publicznej „i ubieganie się  

o dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pod 

nazwą „Termomodernizacja siedziby Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

w Kielcach”.  

 Wojewoda Świętokrzyski 

 

 

X sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011r. 
 

 

X/161/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez 

Województwo Świętokrzyskie Gminie Moskorzew  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa w 

Kielcach 

X/162/11 w sprawie zmian w Uchwale Nr VII/123/11 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 

2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa w 

Kielcach 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.151.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.151.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.151.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.152.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.152.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.153.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.153.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.154.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.155.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.155.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.155.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.155.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.156.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.156.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.157.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.157.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.157.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.157.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.157.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.157.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.158.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.158.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.158.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.158.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.158.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.159.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.159.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.159.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.159.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.160.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.160.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.160.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.160.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.160.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.160.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.160.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.160.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.160.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.IX.160.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.161.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.161.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.162.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.162.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.162.11.pdf
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Województwo Świętokrzyskie jednostkom samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych  

w zakresie kultury realizowanych w 2011roku  

X/163/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Raków na zabezpieczenie ratownicze zalewu Chańcza 

oraz dla Gminy Górno na zabezpieczenie ratownicze 

zalewu Cedzyna  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa w 

Kielcach 

X/164/11 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 

obszarze województwa świętokrzyskiego  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa w 

Kielcach 

X/165/11 w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy 

sportowej na 2011rok i lata następne w województwie 

świętokrzyskim”  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa w 

Kielcach 

X/166/11 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Wojewódzkiego 

Programu Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich 

Wykluczeniu Społecznemu na lata 2006-2013.  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

X/167/11 w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania projektów akta prawa miejscowego 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze 

Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego 

oraz z organizacji pozarządowymi i innymi 

podmiotami. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, publ. 

X/168/11 w sprawie zmiany  Uchwały Nr IX/ 151/11 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 

2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Ostrowieckiego  na zakup tomografu 

komputerowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w 

Ostrowcu Świętokrzyskim  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa w 

Kielcach 

X/169/11 w sprawie zmiany  Uchwały Nr IV/75/11 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 

2011roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa na lata 2011-2039. 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa w 

Kielcach 

X/170/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011r.  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa w 

Kielcach, publ 

X/171/11 w sprawie zmiany Uchwały  NR XXXIV/589/10 z dnia 

15 lutego 2010r. Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutu 

Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Kielcach  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 września 2011r. 

 

XI/172/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Gacki. Wojewoda 

 Świętokrzyski, publ. 

XI/173/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Pińczów. Wojewoda 

 Świętokrzyski, publ. 

XI/174/11 w sprawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wojewoda  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.162.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.162.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.162.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.163.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.163.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.163.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.163.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.164.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.164.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.164.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.164.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.165.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.165.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.165.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.166.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.166.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.166.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.166.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.167.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.167.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.167.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.167.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.167.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.167.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13069
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.168.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.168.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.168.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.168.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.168.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.168.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.169.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.169.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.169.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.169.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.170.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13070
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.171.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.171.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.171.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.171.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.X.171.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.172.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13277
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.173.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13278
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.174.11.pdf
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Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji 

Pińczów. 

Świętokrzyski 

XI/175/11 w sprawie podjęcia działań na rzecz utworzenia 

publicznej uczelni zawodowej w Skarżysku-Kamiennej 

pod nazwą roboczą: ,,Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa  w Skarżysku-Kamiennej”. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XI/176/11 w sprawie udzielenia przez Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego pomocy rzeczowej jednostkom 

samorządu terytorialnego województwa 

świętokrzyskiego w ramach „Świętokrzyskiego 

Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2011 roku”.  

Regionalna Izba  

Obrachunkowa 

 w Kielcach 

XI/177/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

finansowej Gminie Gnojno. 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

 w Kielcach 

XI/178/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez 

Województwo Świętokrzyskie Powiatowi Buskiemu. 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

 w Kielcach 

XI/179/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/75/11 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 

2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa na lata 2011-2039. 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

w Kielcach 

XI/180/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011r. Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach, publ. 

XI/181/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011r. Regionalna Izba 

 Obrachunkowa  

w Kielcach, publ. 

XI/182/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym. 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

w Kielcach 

XI/183/11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli 

przeprowadzonej przez  Komisję Rewizyjną  

w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 

w Modliszewicach w przedmiocie działalności 

statutowej wraz z oceną możliwości rozwojowych 

jednostki. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XI/184/11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli 

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w  Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 

w przedmiocie skuteczności realizacji interpelacji 

złożonych przez radnych województwa w I półroczu 

2011 roku.   

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

 

XII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. 

 

 

XII/185/11 w sprawie zmiany  uchwały NR IV/75/11 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 

stycznia2011roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa na lata 2011-2038 

Regionalna Izba  

Obrachunkowa 

w Kielcach 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.174.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.174.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.175.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.175.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.175.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.175.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.176.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.176.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.176.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.176.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.176.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.177.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.177.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.178.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.178.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.179.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.179.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.179.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.179.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.180.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13279
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.181.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13280
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.182.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.182.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.183.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.183.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.183.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.183.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.183.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.183.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.184.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.184.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.184.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.184.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.184.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XI.184.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.185.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.185.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.185.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.185.11.pdf


16 

 

XII/186/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011r. Regionalna Izba  

Obrachunkowa  

w Kielcach, publ 

XII/187/11 w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/76/11 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 

2011roku w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa 

Świętokrzyskiego na 2011rok 

Regionalna Izba 

 Obrachunkowa  

w Kielcach, publ. 

XII/188/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Pińczowskiego na realizację zadań w zakresie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach,  

XII/189/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011rok Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

 w Kielcach, publ. 

XII/190/11 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 

XI/176/11 z dnia 5 września 2011r. w sprawie udzielenia 

przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 

pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego 

województwa świętokrzyskiego w ramach 

„Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju 

Edukacji w 2011r.” 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

w Kielcach 

XII/191/11 w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach poprzez likwidacje Poradni 

Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni 

Przyszpitalnej w Kielcach. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, publ. 

XII/192/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/131/11  Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r w 

sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału 

Neurologii 

Wojewoda 

Świętokrzyski, publ. 

XII/193/11 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego NR VII/119/11 z dnia 27 kwietnia 

2011r. w sprawie określenia zadań Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być 

finansowane w 2011r. ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski,  

XII/194/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Jędrzejów Wojewoda 

Świętokrzyski, publ. 

XII/195/11 w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji 

Jędrzejów 

Wojewoda 

Świętokrzyski  

XII/196/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Włoszczowa Wojewoda 

Świętokrzyski, publ. 

XII/197/11 w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji 

Włoszczowa 

Wojewoda 

Świętokrzyski  

XII/198/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Dwikozy Wojewoda 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.186.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13671
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.187.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.187.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.187.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.187.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13672
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.188.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.188.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.188.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.188.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.189.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13673
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.190.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.190.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.190.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.190.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.190.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.190.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.190.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.191.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.191.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.191.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.191.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13674
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.192.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.192.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.192.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.192.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.192.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13675
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.193.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.193.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.193.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.193.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.193.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.193.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.194.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13676
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.195.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.195.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.195.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.196.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13677
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.197.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.197.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.197.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.198.11.pdf
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Świętokrzyski, publ. 

XII/199/11 w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji 

Dwikozy 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XII/200/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Końskie Wojewoda 

Świętokrzyski, publ. 

XII/201/11 w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji 

Końskie 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XII/202/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Piekoszów Wojewoda 

Świętokrzyski, publ. 

XII/203/11 w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji 

Piekoszów 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XII/204/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Gowarczów  

 

Wojewoda 

Świętokrzyski, publ. 

XII/205/11 w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji 

Gowarczów 

Wojewoda 

Świętokrzyski  

XII/206/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Chęciny Wojewoda 

Świętokrzyski, publ. 

XII/207/11 w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji 

Chęciny 

Wojewoda 

Świętokrzyski  

XII/208/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Pawłów Wojewoda 

Świętokrzyski, publ. 

XII/209/11 w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji 

Pawłów 

Wojewoda 

Świętokrzyski  

XII/210/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Złota Wojewoda 

Świętokrzyski, publ. 

XII/211/11 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla 

województwa świętokrzyskiego” 

Wojewoda 

Świętokrzyski  

XII/212/11 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza 

województwa świętokrzyskiego” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XII/213/11 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana 

 w zakresie niedopełnienia obowiązku 

nadzoru przez Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego nad kierowanym przez niego Urzędem 

Marszałkowskim i jego pracownikami 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XII/214/11 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana 

 na działalność Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski  

 

 

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13678
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.199.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.199.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.200.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13679
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.201.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.201.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.202.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13680
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.203.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.203.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.204.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13681
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.205.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.205.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.205.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.206.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13682
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.207.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.207.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.208.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13683
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.209.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.209.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.210.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13684
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.211.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.211.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.212.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.212.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.213.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.213.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.213.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.213.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.213.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.214.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.214.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XII.214.11.pdf
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XIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. 

 

XIII/215/11 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 

Województwa Świętokrzyskiego Marka Gosa 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIII/216/11 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 

Województwa Świętokrzyskiego Lucjana Pietrzczyka 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIII/217/11 

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 

województwa Świętokrzyskiego  Krzysztofa Słonia 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIII/218/11 w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski,  

XIII/219/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Działoszyce Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XIII/220/11 w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji 

Działoszyce 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

XIII/221/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Opatów Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XIII/222/11 w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Opatów 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

XIII/223/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Wodzisław Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XIII/224/11 w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji 

Wodzisław 

Wojewoda 

Świętokrzyski,  

XIII/225/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Skarżysko- Kamienna Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

 

XIII/226/11 w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji 

Skarżysko- Kamienna 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

XIII/227/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Mniów Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XIII/228/11 w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Mniów 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

XIII/229/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Koprzywnica Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XIII/230/11 w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji 

Koprzywnica 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIII/231/11 w sprawie likwidacji aglomeracji Nowy Korczyn Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ.  

XII/232/11 w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wojewoda 

Świętokrzyski, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.215.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.215.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.216.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.216.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.217.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.217.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.218.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.218.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.219.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14572
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.220.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.220.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.220.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.221.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14573
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.222.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.222.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.223.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14574
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.224.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.224.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.224.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.225.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14575
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.226.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.226.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.226.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.227.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14576
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.228.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.228.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.229.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14577
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.230.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.230.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.230.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.231.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14578
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.232.11.pdf
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Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Nowy 

Korczyn 

XIII/233/11 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pińczów Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XIII/234/11 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla 

województa świętokrzyskiego Część A – strefa miasto Kielce – ze 

względu na przekroczenia pyłu PM10, pyłu PM2,5  

i benzo(a)piranu 

Część B – strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia 

pyłu PM10 i benzo(a)pirenu Część C – strefa świętokrzyska – ze 

względu na przekroczenia ozonu” 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

 

XIII/235/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu 

,nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa 

Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach, obręb 0015, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 410 o pow. 0,0308ha. 

Wojewoda 

Świętokrzyski  

XIII/236/11 w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla Gminy Daleszyce 

na realizację zadań w zakresie porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 

Regionalna 

Izba 

Obrachunkowa 

w Kielcach 

XIII/237/11 w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla Gminy Wodzisław 

na realizację zadań w zakresie porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 

Regionalna 

Izba 

Obrachunkowa 

w Kielcach 

XIII/238/11 w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla Gminy Tuczępy na 

realizację zadań w zakresie porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

XIII/239/11 w sprawie zmiany  uchwały Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011-

2038 

Regionalna 

Izba 

Obrachunkowa 

w Kielcach 

XIII/240/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011r. Regionalna 

Izba 

Obrachunkowa 

w Kielcach, publ. 

XIII/241/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011r. Regionalna 

Izba 

Obrachunkowa 

w Kielcach, publ. 

XIII/242/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011r. Regionalna 

Izba 

Obrachunkowa 

w Kielcach, publ. 

XIII/243/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011r. Regionalna 

Izba 

Obrachunkowa 

w Kielcach, publ. 

XIII/244/11 w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa 

świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIII/245/11 w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Nr VII/119/11 z dnia 27 kwietnia 2011r.  

w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.232.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.232.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.233.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14579
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.234.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.234.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.234.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.234.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.234.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.234.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.234.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14581
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.235.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.235.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.235.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.235.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.236.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.236.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.236.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.237.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.237.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.237.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.238.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.238.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.238.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.239.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.239.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.239.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.239.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.240.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14580
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.241.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14581
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.242.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14582
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.243.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14583
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.244.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.244.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.245.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.245.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.245.11.pdf
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Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2011r. ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

XIII/246/11 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii  

w Morawicy w przedmiocie działalności statutowej jednostki oraz 

przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 5 grudnia 2011r.  
 

XIV/247/11 w sprawie objęcia  mandatu Radnego Województwa 

Świętokrzyskiego przez Grzegorza Gałuszkę. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/248/11 w sprawie objęcia  mandatu Radnego Województwa 

Świętokrzyskiego przez Marzenę Marczewską. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/249/11 w sprawie objęcia  mandatu Radnego Województwa 

Świętokrzyskiego przez Bogdana Latosińskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/250/11 w  sprawie  składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/251/11 w  sprawie  składu osobowego Komisji Samorządu 

Terytorialnego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/252/11 w  sprawie  składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury  

i Sportu. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/253/11 w  sprawie  składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Spraw Rodziny. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/254/11 w  sprawie  składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Wodnej i Ochrony Środowiska. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/255/11 w  sprawie  składu osobowego Komisji Strategii Rozwoju, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/256/11 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/257/11 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury  

i Sportu. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/258/11 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/259/11 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Samorządu 

Terytorialnego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/260/11 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/261/11 w sprawie przyjęcia do realizacji  Programu Współpracy 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2012r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/262/11 w sprawie przyjęcia do realizacji Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2016. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/263/11 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Włoszczowa. Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XIV/264/11 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jędrzejów. Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.245.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.245.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.245.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.246.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.246.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.246.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIII.246.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.247.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.247.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.248.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.248.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.249.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.249.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.250.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.251.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.251.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.252.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.252.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.253.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.253.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.254.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.254.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.255.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.255.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.256.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.256.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.257.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.257.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.258.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.258.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.259.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.259.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.260.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.260.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.261.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.261.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.261.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.262.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.262.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.263.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14880
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.264.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14881
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XIV/265/11 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dwikozy. Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XIV/266/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011-

2038. 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

XIV/267/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011r. Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XIV/268/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011r. Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XIV/269/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011r. Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XIV/270/11 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Kielcach. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/271/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/84/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego  z dnia 27 stycznia 2011r. dotyczącej 

powołania członków Rady Nadzorczej wojewódzkiej 

samorządowej osoby prawnej – Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/272/11 projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru 

delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.265.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14882
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.266.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.266.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.266.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.266.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.267.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14883
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.268.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14884
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.269.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14885
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.270.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.270.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.271.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.271.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.271.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.271.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.271.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.272.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.272.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XIV.272.11.pdf
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XV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 29 grudnia 2011r. 

 

XV/273/11 w sprawie zatwierdzenia programu działalności 

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

w Modliszewicach na rok 2012. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XV/274/11 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego 

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

w Modliszewicach na 2012r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XV/275/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na 

lata 2012-2038. 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

XV/276/11 w sprawie uchwalenia  Budżetu Województwa Świętokrzyskiego 

na 2012r. 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XV/277/11 w sprawie zmiany Uchwały NR IV/75/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011-

2038 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa,  

XV/278/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011r. Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XV/279/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011r. Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XV/280/11 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011r. Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XV/281/11 w sprawie wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa. 

XV/282/11 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/100/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przyjęcia 

zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji „Strategii 

Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020”. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XV/283/11 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Końskie. Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XV/284/11 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chęciny. Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XV/285/11 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piekoszów  Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XV/286/11 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pawłów. Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XV/287/11 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wodzisław. Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XV/288/11 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koprzywnica. Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XV/289/11 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mniów . Wojewoda 

Świętokrzyski,publ. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.273.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.273.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.273.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.274.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.274.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.274.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.275.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.275.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.276.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.276.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.277.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.277.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.277.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.277.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.278.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15153
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.279.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15154
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.280.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15155
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.281.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.281.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.282.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.282.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.282.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.282.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15156
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.283.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15157
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.284.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15158
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.285.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15159
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.286.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15160
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.287.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15161
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.288.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15162
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.289.11.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15163
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XV/290/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Regionalnemu 

Centrum Naukowo- Technologicznemu w Podzamczu bonifikaty 

od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zabudowanej 

nieruchomości położonej w Podzamczu, gmina Chęciny, 

stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XV/291/11 w sprawie kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w 

Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w przedmiocie  

Rozwoju Infrastruktury i poprawy stanu dróg wg stanu  

na dzień 31 sierpnia 2011r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XV/292/11 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od  

1 września 2010r. do 30 września 2011r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XV/293/11 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej 

przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Świętokrzyskiego  w przedmiocie realizacji 

uchwał Zarządu Województwa, podjętych w okresie  

od 1 września 2010r. do  30 września 2011r.; 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XV/294/11 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012r. Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.290.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.290.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.290.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.290.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.290.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.291.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.291.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.291.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.291.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.292.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.292.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.292.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.292.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.292.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.293.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.293.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.293.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.293.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.293.11.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.XV.294.11.pdf
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XVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 30 stycznia 2012r. 
 

XVI/295/12 w sprawie Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla 

samorządów powiatowych na finansowanie w 2012 roku 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań 

fakultatywnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVI/296/12 w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Polityki Społecznej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVI/297/12 w sprawie przyjęcia do realizacji Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVI/298/12 w sprawie akceptacji wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego dotyczącego utworzenia „Państwowej Szkoły 

Zawodowej w Skarżysku- Kamiennej” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVI/299/12 w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej  

Nr 753 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XVI/300/12 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gowarczów Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XVI/301/12 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Działoszyce Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XVI/302/12 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Korczyn Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XVI/303/12 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Opatów Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XVI/304/12 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skarżysko- Kamienna Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XVI/305/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/275/11Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011roku  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2012-2038 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

XVI/306/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r. Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XVI/307/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r. Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XVI/308/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r. Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

 

 

XVII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 27 lutego 2012r. 

 

XVII/309/12 w sprawie rozszerzenia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 

w Kielcach poprzez utworzenie Poradni Immunologii 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XVII/310/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu 

działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Modliszewicach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.295.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.295.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.295.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.295.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.295.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.296.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.296.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.297.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.297.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.298.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.298.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.298.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.299.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.299.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15571
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.300.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15502
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.301.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15503
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.302.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15504
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.303.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15505
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.304.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15506
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.305.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.305.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.305.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.305.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.306.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15548
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.307.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15549
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVI.308.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15550
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVII.309.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVII.309.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15824
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVII.310.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVII.310.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVII.310.12.pdf
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XVII/311/12 w sprawie zatwierdzenia cennika usług Świętokrzyskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVII/312/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2012-2038 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

XVII/313/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r. Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XVII/314/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r. Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XVII/315/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r. Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XVII/316/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

XVII/317/12 w sprawie wyrażenia zamiaru likwidacji Nauczycielskiego 

Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVII/318/12 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie zamiaru reorganizacji Sądów 

Rejonowych znajdujących się w obszarze właściwości Sądu 

Okręgowego w Kielcach  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVII/319/12 w sprawie przekazania wg właściwości skargi Pana Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 26 marca 2012r. 
 

 

XVIII/320/12 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy 

maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 

2012 roku 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XVIII/321/12 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/84/11 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w 

sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wojewódzkiej 

samorządowej osoby prawnej – Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVIII/322/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2010-

2011 Programu opieki nad zabytkami w województwie 

świętokrzyskim na lata 2007-2011 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVII/323/12 w sprawie przyjęcia raportu z działań podjętych przez 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2011-2016 za 2011r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVIII/324/12 w sprawie wyrażenia zgody na udział Województwa 

Świętokrzyskiego w projekcie ONE (Observatory Network to 

Enhance ICT Structural Funds Absorption- Sieć 

Obserwatoriów do Monitorowania Absorpcji Funduszy 

Strukturalnych poprzez technologie ICT)  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVIII/325/12 w sprawie uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa,  

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVII.311.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVII.311.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVII.312.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVII.312.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVII.312.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVII.312.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15825
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15826
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15827
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVII.316.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVII.317.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVII.317.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVII.318.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVII.318.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVII.318.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVII.318.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVII.319.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=15854
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2012-2028 

XVIII/326/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r.  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XVIII/327/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r.  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XVIII/328/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r.  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XVIII/329/12 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, samorządowej instytucji kultury 

oraz innych samorządowych osób prawnych  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

XVIII/330/12 w sprawie rezygnacji z nabycia i objęcia dodatkowych 

udziałów w Spółce „Lotnisko Kielce” z o. o z siedzibą w 

Masłowie 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVIII/331/12 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w 

Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki oraz 

przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVIII/332/12 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Muzeum Narodowym w Kielcach w 

przedmiocie działalności statutowej jednostki  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVIII/333/12 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji 

w Czarnieckiej Górze w przedmiocie działalności statutowej 

oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVIII/334/12 w sprawie skargi Pana  dotyczącej przebiegu 

konkursu na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego 

Centrum Ratownictwa Medycznego 

i Transportu Sanitarnego w Kielcach  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVIII/335/12 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla 

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 27 kwietnia 2012 r. 
 

 

XIX/336/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu 

finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Modliszewicach za 2011r.  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIX/337/12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Modliszewicach za 2011r.  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIX/338/12 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 

województwa świętokrzyskiego  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

XIX/339/12 w sprawie „ Programu bazy sportowej w województwie 

świętokrzyskim na 2012 rok i lata następne”  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.325.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.326.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=16117
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.327.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=16118
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.328.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=16119
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.329.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.329.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.329.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.329.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.330.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.330.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.330.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.331.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.331.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.331.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.331.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.332.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.332.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.332.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.333.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.333.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.333.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.333.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.334.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.334.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.334.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.335.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XVIII.335.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.336.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.336.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.336.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.337.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.337.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.338.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.338.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.338.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.339.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.339.12.pdf
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XIX/340/12 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2012r., ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIX/341/12 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu 

Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi za 2011r.  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIX/342/12 w sprawie uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego  z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2012-2028 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

XIX/343/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r.  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XIX/344/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r.  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XIX/345/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XIX/346/12 w sprawie przyjęcia Apelu dotyczącego sytuacji wyrobiska 

posiarkowego „Piaseczno” oraz przyszłości terenów 

sąsiadujących ze zbiornikiem po zakończeniu jego 

rekultywacji  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 21 maja 2012 r. 
 

 

XX/347/12 w sprawie rozpatrzenia Informacji Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach  

o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XX/348/12 w sprawie likwidacji aglomeracji Oleśnica  

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XX/349/12 w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji 

Oleśnica  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XX/350/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie przez 

Województwo Świętokrzyskie od żądania zwrotu bonifikaty 

udzielonej Gminie Morawica przy sprzedaży na jej rzecz 

zabudowanej nieruchomości położonej w Morawicy, 

oznaczonej jako działka nr 343/21 o pow. 3, 7505 ha, w 

przypadku sprzedaży przez Gminę Morawica, przed upływem 

10 lat, wydzielonej części tej nieruchomości, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 343/23 o pow. 0,1311 ha  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XX/351/12 w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego do złożenia wniosku w konkursie pod 

nazwą „ IV konkurs programu priorytetowego p. n System 

zielonych inwestycji( GIN- Green Investment Scheme) część 

1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” 

i ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji na zadanie 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.340.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.340.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.340.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.340.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.341.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.341.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.341.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.342.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.342.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.342.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.342.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.343.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=16244
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.344.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=16245
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.345.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=16246
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.346.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.346.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.346.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XIX.346.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.347.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.347.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.347.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.348.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=16616
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.349.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.349.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.349.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.350.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.350.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.350.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.350.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.350.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.350.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.350.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.350.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.351.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.351.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.351.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.351.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.351.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.351.12.pdf
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pod nazwą „Termomodernizacja siedziby Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  

w Kielcach”  

XX/352/12 w sprawie zaniechania przedsięwzięcia  Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

 

XX/353/12 w sprawie uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego  z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2012-2028 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

XX/354/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r.  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XX/355/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r.  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XX/356/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r.  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XX/357/12 w sprawie zmiany Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XXI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 28 czerwca 2012 r. 
 

 

XXI/358/12 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Województwa Świętokrzyskiego za 2011 rok  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach 

XXI/359/12 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011rok  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach 

XXI/360/12 w sprawie uchwalenie „ Planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego” 2012-2018  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/361/12 w sprawie wykonania „ Planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego” 2012-2018  

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XXI/362/12 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na 

2011r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/363/12 w sprawie uchwalenia Regionalnego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2011-2015  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/364/12 w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum 

Onkologii w Kielcach  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/365/12 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi  

Zespolonemu w Kielcach  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/366/12 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/367/12 w sprawie  nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum 

Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w 

Kielcach  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/368/12 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 

Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. Władysława 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.351.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.351.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.351.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.352.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.353.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.353.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.353.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.353.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.354.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17095
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.355.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=16461
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.356.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=16462
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.357.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XX.357.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.358.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.358.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.358.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.359.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.359.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.360.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.360.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.361.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.361.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=16875
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.362.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.362.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.363.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.363.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.363.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.364.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.364.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.365.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.365.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.366.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.366.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.367.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.367.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.367.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.368.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.368.12.pdf
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Buszkowskiego w Kielcach  

XXI/369/12 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi 

Medycyny Pracy w Kielcach  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/370/12 w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum 

Psychiatrii w Morawicy 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/371/12  w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji  

w Czarnieckiej Górze 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/372/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego umowy na realizację 

inwestycji obejmującej lata budżetowe 2012-2013,  

w ramach zadana pn. „ Dofinansowywanie robót 

budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 

Budowlane, dotyczące obiektów służących rehabilitacji  

w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ,  

z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/373/12 w sprawie przejęcia do prowadzenia w charakterze 

organizatora prowadzącego Europejskiego Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka w Pacanowie jako wspólnej instytucji 

Kultury Województwa Świętokrzyskiego  

i Gminy Pacanów  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/374/12 w sprawie ustalenia Programu pn. Świętokrzyska Akademia 

Sportu” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/375/12 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych 

oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe 

reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego  

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XXI/376/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez 

Województwo Świętokrzyskie Gminie Busko- Zdrój 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

 

XXI/377/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego  z dnia 29 grudnia 2011roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2012-2028 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

 

XXI/378/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r.  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach, publ. 

XXI/379/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r.  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach, publ. 

XXI/380/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r.  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach, publ.  

 

XXI/381/12 w sprawie ustalania zakresu formy informacji o przebiegu 

wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji 

Kultury oraz innych samorządowych osób prawnych  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

 

XXI/382/12 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/157/11 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011roku 

w sprawie zakresu formy informacji  

o przebiegu wykonania Budżetu województwa za I półrocze 

oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.368.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.369.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.369.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.370.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.370.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.371.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.371.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.372.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.372.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.372.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.372.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.372.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.372.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.372.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.372.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.372.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.372.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.372.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.372.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.372.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.374.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.374.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.375.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.375.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.375.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.376.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.376.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.377.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.377.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.377.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.377.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.378.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=16763
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.379.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=16764
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.380.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=16765
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.381.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.381.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.381.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.381.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.382.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.382.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.382.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.382.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.382.12.pdf
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finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, 

określonych w załączniku do wieloletniej prognozy 

finansowej  

XXI/383/12 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w 

przedmiocie działalności statutowej jednostki oraz przebiegu 

realizacji zadań inwestycyjnych  

Wojewoda 

Świętokrzyski  

XXI/384/12 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy  w 

Kielcach w przedmiocie podejmowanych działań na rzecz 

poprawy sytuacji na rynku pracy ze szczególnym 

uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych na 

ograniczenie bezrobocia  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/385/12 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w 

Kielcach w przedmiocie działalności statutowej i  przebiegu 

realizacji zadań inwestycyjnych  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/386/12  W sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej 

przez Komisję Rewizyjną w Muzeum Wsi Kieleckiej 

 w przedmiocie przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych   

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XXII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 6 sierpnia 2012 r. 

 
 

XXII/387/12 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oleśnica  Wojewoda 

Świętokrzyski,  

publ. 

XXII/388/12 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa 

śląskiego na obwody łowieckie 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 publ. 

XXII/389/12 w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w Kielcach na zbycie aparatu Mammograficznego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXII/390/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Połaniec 

pomocy rzeczowej w formie INFOKIOSKU, stanowiącego 

główną nagrodę w Plebiscycie Moje Innowacyjne Otoczenie- 

Moja Innowacyjna Gmina 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

XXII/391/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządów 

gmin z terenu województwa  świętokrzyskiego na realizację 

zadań w zakresie porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa   

w Kielcach 

XXII/392/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/275/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego  

Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach 

XXII/393/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012rok Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach, publ. 

XXII/394/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012rok Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach, publ. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.382.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.382.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.382.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.383.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.383.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.383.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.383.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.383.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.384.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.384.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.384.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.384.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.384.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.384.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.385.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.385.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.385.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.385.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.386.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.386.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXI.386.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.387.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17229
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.388.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.388.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.388.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17230
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.389.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.389.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.390.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.390.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.390.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.390.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.391.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.391.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.391.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.391.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.392.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.392.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.392.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.392.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.393.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17022
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.394.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17023
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XXII/395/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012rok Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach, publ. 

 

 

XXIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 24 września 2012 r. 

 

 

XXIII/396/12 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Województwa 

Świętokrzyskiego Jarosława Artura Przygodzkiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski,  

 

XXIII/397/12 w sprawie projektu Uchwały w sprawie określenia „Programu 

Ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego- strefa 

świętokrzyska- ze względu na przekroczenia pyłu PM 2,5 

wraz z Planem Działań Krótkoterminowych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIII/398/12 w sprawie wyrażenia stanowiska przez Sejmik Województwa 

Świętokrzyskiego w przedmiocie naruszeń prawa określonych 

w wezwaniu złożonym w trybie art.90 ust.1 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) przez BIO- MED. Sp z 

o. o w Kielcach w sprawie dotyczącej uchwały Nr XXI/31/12 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 

2012r. w sprawie wykonania „ Planu gospodarki odpadami 

dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIII/399/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie od Osób fizycznych nieruchomości położonej 

obrębie Huta Stara Koszary, gmina Bieliny, oznaczonej w 

ewidencji gruntów Jako działka nr 51/5 o pow. 0,0001 ha, 

zajętej pod drogę wojewódzką Nr 753 p/n „ Wola Jachowa – 

Nowa Słupia” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIII/400/12 w sprawie  określenia zasad postępowania samodzielnych 

zakładów opieki zdrowotnej będących wojewódzkimi 

osobami prawnymi przy zbywaniu aktywów trwałych, 

oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 

użyczenie 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIII/401/12 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji w 2011 roku 

Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu 

Społecznemu na lata 2006-2013 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIII/402/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/391/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2012 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządów 

gmin z terenu województwa świętokrzyskiego na realizację 

zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz Ochrony przeciwpożarowej 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach, 

XXIII/403/12 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach,  

XXIII/404/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2012-2028 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXII.395.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17024
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.396.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.396.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.397.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.397.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.397.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.397.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.398.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.398.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.398.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.398.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.398.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.398.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.398.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.398.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.398.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.399.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.399.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.399.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.399.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.399.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.399.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.400.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.400.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.400.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.400.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.400.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.401.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.401.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.401.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.401.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.402.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.402.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.402.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.402.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.402.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.402.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.403.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.404.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.404.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.404.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.404.12.pdf
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XXIII/405/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach, publ. 

XXIII/406/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach, publ. 

XXIII/407/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach, publ. 

XXIII/408/12 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w przedmiocie 

działalności statutowej i przebiegu realizacji zadań 

inwestycyjnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIII/409/12 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie skuteczności 

realizacji interpelacji złożonych przez radnych województwa 

w II półroczu 2011r. i I półroczu 2012r., 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIII/410/12 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Regionalnym Centrum Naukowo- 

Technologicznym w Kielcach w przedmiocie działalności 

statutowej z uwzględnieniem przyszłości jednostki 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XXIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 29 pażdziernika 2012 r. 

 
 

XXIV/411/12 w sprawie objęcia mandatu Radnego Województwa 

Świętokrzyskiego przez Janusza Bolesława  Skibińskiego  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIV/412/12 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIV/413/12 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/84/11 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011r. 

dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej 

wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Kielcach  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIV/414/12 w sprawie wyrażenia stanowiska przez Sejmik Województwa 

Świętokrzyskiego w przedmiocie naruszeń prawa określonych  

w wezwaniu złożonym w trybie art.90 ust.1 ustawy  z dnia 5 

czerwca 1998r. o samorządzie województwa(tj. Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz.1590 późn. zm.) przez Zakład Usług 

Komunalnych w Chmielniku Sp zo.o. dotyczącym uchwały Nr 

XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

28 czerwca 2012r.w sprawie wykonania „Planu gospodarki 

odpadami dla województwa świętokrzyskiego ”2012-2018 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIV/415/12 w sprawie wyrażenia stanowiska przez Sejmik Województwa 

Świętokrzyskiego w przedmiocie uchwały nr XXI/360/12 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 

2012r. w sprawie uchwalenia „ Planu gospodarki odpadami dla 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.405.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17421
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.406.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17422
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.407.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17423
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.408.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.408.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.408.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.408.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.408.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.409.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.409.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.409.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.409.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.409.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.410.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.410.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.410.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIII.410.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.411.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.411.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.412.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.412.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.413.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.413.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.413.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.413.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.413.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.413.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.414.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.414.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.414.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.414.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.414.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.414.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.414.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.414.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.414.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.415.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.415.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.415.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.415.12.pdf
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województwa świętokrzyskiego”2012-2018 w związku  

z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, które wpłynęło 

od Gminy Chmielnik 

XXIV/416/12 w sprawie  wyrażenia stanowiska przez Sejmik Województwa 

świętokrzyskiego w przedmiocie uchwały nr XXI/361/12 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wykonania „Planu 

gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 

2012-2018 w związku z wezwaniem do usunięcia naruszenia, 

które wpłynęło od Gminy Chmielnik  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIV/417/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania 

darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowcu 

Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 45, oznaczonej w 

ewidencji gruntów w obrębie 36 jako działka nr 48/9 o pow. 

0,0772 ha, dokonanej przez Województwo Świętokrzyskie na 

rzecz powiatu Ostrowieckiego  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIV/418/12 w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa 

akcji Spółki „Uzdrowisko Busko–Zdrój” Spółka Akcyjna  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIV/419/12 w sprawie rezygnacji z nabycia przez Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego 355 akcji imiennych spółki Specjalna Strefa 

Ekonomiczna „Starachowice” S. A. od Świętokrzyskiej Agencji 

Rozwoju Regionu S.A.  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIV/420/12 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/100/11 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011r. w 

sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania 

aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego do roku 2020”  

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XXIV/421/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2012-2028   

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

w Kielcach  

XXIV/422/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 20121r  Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

w 

Kielcach,publ. 

XXIV/423/12 w sprawie zmian w budżecie województwa  na 2012r. Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

w Kielcach, 

publ. 

XXIV/424/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r.  Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

w Kielcach, 

publ. 

XXIV/425/12 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia protestu dotyczącego 

zamiaru likwidacji Posterunków Policji w Województwie 

Świętokrzyskim  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIV/426/12 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie podjęcia konkretnych działań 

mających na celu przyspieszenie realizacji drogi ekspresowej 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.415.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.415.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.415.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.416.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.416.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.416.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.416.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.416.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.416.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.416.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.417.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.417.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.417.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.417.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.417.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.417.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.418.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.418.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.419.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.419.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.419.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.419.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.420.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.420.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.420.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.420.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.420.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17777
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.421.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.421.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.421.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.421.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.422.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17778
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.423.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17779
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.424.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17780
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.425.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.425.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.425.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.425.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.426.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.426.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.426.12.pdf
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S- 7 na terenie województwa świętokrzyskiego i całej trasie jej 

przebiegu w Polsce  

XXIV/427/12 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie poparcia obywatelskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XXV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 26 listopada 2012 r. 
 

XXV/428/12 w sprawie zmiany uchwały Nr II/30/10Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej   

Wojewoda 

Świętokrzyski  

XXV/429/12  w sprawie określenia „ Programu Ochrony powietrza dla województwa 

świętokrzyskiego- strefa świętokrzyska ze względu na przekroczenia 

pyłu PM 2,5” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XXV/430/12 w sprawie  likwidacji aglomeracji Morawica Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XXV/431/12 w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Morawica 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXV/432/12 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Ś Rafała w Czerwonej Górze na wynajęcie 

powierzchni 34m
2
 na okres 3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXV/433/12 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Ś Rafała w Czerwonej Górze na wynajęcie 

powierzchni 1 020m
2
 na okres 3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXV/434/12 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Ś Rafała w Czerwonej Górze na wynajęcie 

powierzchni 540m
2
 na okres 3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXV/435/12 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na wynajęcie 

około 50m
2
 na okres 3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXV/436/12 w sprawie przyjęcia do realizacji „ Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 

2013r.” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXV/437/12  w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXV/438/12 w sprawie Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów 

powiatowych na finansowanie w 2013 roku programów na rzecz 

Promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXV/439/12 w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, stanowiącym 

załącznik do Uchwały XXI/367/12 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku  

w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXV/440/12 w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w 

Kielcach, stanowiącym załącznik do Uchwały XXI/364/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie 

nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.426.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.426.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.427.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.427.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.427.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXIV.427.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.428.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.428.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.428.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.429.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.429.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.429.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=18760
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.430.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=18761
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.431.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.431.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.432.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.432.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.432.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.433.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.433.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.433.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.434.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.434.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.434.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.435.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.435.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.435.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.436.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.436.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.436.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.437.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.438.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.438.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.438.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.438.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.439.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.439.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.439.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.439.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.439.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.439.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.440.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.440.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.440.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.440.12.pdf
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XXV/441/12 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 

w Kielcach, stanowiącym załącznik do Uchwały XXI/369/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie 

nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w 

Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXV/442/12 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego  

w Kielcach, stanowiącym załącznik do Uchwały XXV/368/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012roku w sprawie 

nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi 

dziecięcemu im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXV/443/12 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego  Szpitala Specjalistycznego 

im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, stanowiącym załącznik do uchwały 

XXI/366/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 

2012roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXV/444/12 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego w 

Kielcach, stanowiącym załącznik do Uchwały XXI/365/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012roku w sprawie 

nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXV/445/12 w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze, stanowiącym załącznik do Uchwały XXI371/12 

Sejmiku Województwa  Świętokrzyskiego  z dnia 28 czerwca 2012roku 

w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXV/446/12 w sprawie zmian w Statucie  Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w 

Morawicy, stanowiącym załącznik do Uchwały XXI/370/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie 

nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXV/447/12  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn  Regionalna 

Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach  

XXV/448/12  w  sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bodzentyn Regionalna 

Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach 

XXV/449/12 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego Regionalna 

Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach 

XXV/450/12 w sprawie zaniechania przedsięwzięcia  Regionalna 

Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach 

XXV/451/12 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2028  

Regionalna 

Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach 

XXV/452/12  w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r. Regionalna 

Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach, 

publ. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.441.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.441.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.441.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.441.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.441.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.442.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.442.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.442.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.442.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.442.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.442.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.443.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.443.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.443.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.443.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.443.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.444.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.444.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.444.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.444.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.445.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.445.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.445.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.445.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.445.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.446.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.446.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.446.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.446.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.447.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.448.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.449.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.450.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.451.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.451.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.451.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.452.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=18684
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XXVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 28 grudnia 2012 r. 

 
XXVI/459/12 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Województwa 

Świętokrzyskiego Jolanty Kręckiej 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVI/460/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na 

lata 2013-2028 

RIO 

XXVI/461/12 w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego 

na 2013 rok 

RIO, publ. 

XXVI/462/12 w sprawie wniesienia przez Województwo Świętokrzyskie 

dodatkowego wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych 

udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.  

z o. o. 

RIO 

XXVI/463/12 w sprawie  zmiany Uchwały Sejmiku  Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa  

na lata 2012-2028 

RIO 

XXVI/464/12 w sprawie  zmiany Uchwały Sejmiku  Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa  

na lata 2012-2028 

RIO 

XXVI/465/12 w sprawie  zmiany Uchwały Sejmiku  Województwa RIO 

XXV/453/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r. Regionalna 

Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach, 

publ 

XXV/454/12  w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r. Regionalna 

Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach, 

publ. 

XXV/455/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r. Regionalna 

Izba 

Obrachunkowa  

w Kielcach, 

publ. 

XXV/456/12 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie remontu/rozbudowy dróg krajowych Nr 73, 

74, 9 oraz 42 przebiegających przez teren województwa 

świętokrzyskiego  

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXV/457/12 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną w Europejskim Centrum Bajki im. koziołka Matołka w 

Pacanowie w przedmiocie działalności statutowej 

 z uwzględnieniem przyszłości jednostki 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXV/458/12 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach w 

przedmiocie działalności statutowej jednostki 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.459.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.459.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.460.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.460.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.461.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.461.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19640
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.462.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.462.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.462.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.462.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.462.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.463.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.463.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.463.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.463.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.464.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.464.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.464.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.464.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.465.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.453.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=18685
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.454.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=18686
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.455.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=18687
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.456.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.456.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.456.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.456.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.457.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.457.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.457.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.457.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.458.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.458.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXV.458.12.pdf
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Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012-

2028 
XXVI/466/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok RIO, publ. 

XXVI/467/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok RIO, publ. 

XXVI/468/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok RIO, publ. 

XXVI/469/12 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok RIO, publ. 

XXVI/470/12 w sprawie zmian Uchwały Nr XV/276/12 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia 

Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok 

RIO, publ. 

XXVI/471/12 w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2012 roku 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 

RIO 

XXVI/472/12 w sprawie ustanowienia Herbu Województwa Świętokrzyskiego Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XXVI/473/12 w sprawie ustanowienia i ustalania zasad używania sztandaru 

Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ.  

XXVI/474/12 w sprawie ustanowienia i ustalania zasad używania  

i stosowania flagi oraz insygniów Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XXVI/475/12 w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „ZA ZASŁUGI DLA 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”, ustalenia jej wzoru 

oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVI/476/12 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego 

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

w Modliszewicach na 2013 rok 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVI/477/12 w sprawie zatwierdzenia programu działalności Świętokrzyskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na rok 2013 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVI/478/12 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Morawica Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XXVI/479/12  w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania  

i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla 

których organizatorem lub współorganizatorem jest Samorząd 

Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVI/480/12 w sprawie przyjęcia do realizacji programu  

p.n. „Świętokrzyski Program Pomocy Społecznej  

na lata 2012-2017” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVI/481/12 w sprawie przyjęcia do realizacji programu  

p.n. „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Wykluczeniu 

Społecznemu na lata 2012-2017” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVI/482/12 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały  

nr XXI/381/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia 

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów 

finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, samorządowej instytucji kultury oraz samorządowych 

osób prawnych 

RIO 

XXVI/483/12 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji uchwał Sejmiku 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.465.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.465.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.465.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.466.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19496
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.467.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19497
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.468.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19498
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.469.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19499
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.470.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.470.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.470.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19500
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.471.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.471.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.472.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19501
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.473.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.473.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19502
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.474.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.474.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.474.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19503
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.475.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.475.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.475.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.476.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.476.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.476.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.477.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.477.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.478.12.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19504
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.479.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.479.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.479.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.479.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.480.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.480.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.480.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.481.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.481.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.481.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.482.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.482.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.482.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.482.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.482.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.482.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.483.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.483.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.483.12.pdf
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Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od  

1 października 2011r. do 30 września 2012r. 
XXVI/484/12 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji uchwał Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od  

1 października 2011r. do 30 września 2012r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVI/48512 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

na 2013r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XXVII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 22 stycznia 2013 r. 
 

 

XXVII/486/13 w sprawie objęcia mandatu Radnego  Województwa 

Świętokrzyskiego przez Wiesława Zbigniewa Stępnia 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVII/487/13 w sprawie zmiany „ Regulaminu przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych 

jednostek oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XXVII/488/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, 

nieruchomości stanowiącej własność Województwa 

Świętokrzyskiego, położonej we Włoszczowie, oznaczonej w 

ewidencji gruntów w obrębie 0007 jako działki: nr 3950/8, nr 

3955/2 i nr 3956/3 o łącznej pow. 0,2523ha 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVII/489/13 w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVII/490/13 w sprawie Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 28 grudnia 2012 roku sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa  na lata 2013-2028 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

XXVII/491/13 w sprawie Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 28 grudnia 2012 roku sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa  na lata 2013-2028 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

XXVII/492/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XXVII/493/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XXVII/494/13 w sprawie rozpatrzenia skargi pana  na 

bezczynność Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XXVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 25 lutego 2013 r. 
 

 

XXVIII/495/13 w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu 

 i Finansów 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVIII/496/13 w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Spraw Rodziny 
Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.483.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.484.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.484.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.484.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.484.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.485.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/14600/uchwala.nr.XXVI.485.12.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVII.486.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVII.487.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVII.487.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVII.487.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVII.487.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19745
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVII.488.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVII.488.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVII.488.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVII.488.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVII.489.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVII.489.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVII.489.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVII.490.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVII.490.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVII.491.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVII.491.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19746
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19747
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVII.494.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVII.494.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVII.494.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.495.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.495.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.496.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.496.13.pdf
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XXVIII/497/13 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Spraw Rodziny 
Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVIII/498/13  w sprawie składu osobowego Komisji Samorządu Terytorialnego Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVIII/499/13 w sprawie składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Wodnej i Ochrony Środowiska 
Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVIII/500/13 w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury  

i Sportu  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVIII/501/13 w sprawie zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w składzie Rady Społecznej Świętokrzyskiego 

Centrum Onkologii w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVIII/502/13 w sprawie zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w składzie Rady Społecznej Świętokrzyskiego 

Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

Wojewoda 

Świętokrzyski,  

XXVIII/503/13 w sprawie powołania dwóch członków do Rady 

Świętokrzyskiego Oddziału  Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVIII/504/13  w sprawie powołania Rady Świętokrzyskiego Oddziału  

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  

w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVIII/505/13 w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wynajęcie powierzchni 

201,5m
2
 na okres 5 lat z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności oświatowej 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVIII/506/13 w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego 

działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 

w Modliszewicach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVIII/507/13 w sprawie wyrażenia stanowiska przez Sejmik Województwa 

Świętokrzyskiego w przedmiocie uchwały  Nr XXI/361/12 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 

2012r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 w związku  

z zezwaniem do usunięcia naruszenia  prawa, które wpłynęło od 

Kopalni Granitu „ Kamienna Góra” Sp. z o.o. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVIII/508/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków  

i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz 

ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych, znajdujących się przy drogach wojewódzkich, 

którym właścicielem jest Województwo Świętokrzyskie,  

a zarządzającym jest Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XXVIII/509/13 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

w sprawie przedłużenia działania specjalnych stref 

ekonomicznych w Polsce  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVIII/510/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/449/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012 roku  

w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskiego 

pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu 

RIO 

XXVIII/511/13 w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 

RIO 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.497.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.497.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.498.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.499.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.499.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.500.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.500.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.501.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.501.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.501.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.502.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.502.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.502.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.503.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.503.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.503.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.504.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.504.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.504.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.505.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.505.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.505.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.505.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.506.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.506.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.506.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.506.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.507.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.507.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.507.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.507.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.507.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.507.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.507.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.508.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.508.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.508.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.508.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.508.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.508.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20103
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.509.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.509.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.509.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.510.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.510.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.510.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.510.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.511.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.511.13.pdf
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Wieloletniej Prognozy Finansowej  Województwa na lata 2013-

2028 
XXVIII/512/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok RIO, publ. 

 

XXVIII/513/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok RIO, publ 

 

XXVIII/514/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok RIO, publ. 

 

XXVIII/515/13 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Zarządzie Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XXIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 25 marca 2013 r. 

 

 
XXIX/516/13 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach na wynajęcie powierzchni 200m
2 

na 

okres 3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIX/517/13 w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy na wynajęcie powierzchni 46m
2
 na okres 

3lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIX/518/13 w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych w ramach 

realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2011-2016 w 2012r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIX/519/13 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2013r. ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIX/520/13 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu 

Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi za 2012r.  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIX/521/13 w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 

w Kielcach nadanego uchwałą Nr XXI/364/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego, zmienionego uchwałą Nr 

XXV/440/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIX/522/13 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 

uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 

2013 roku w województwie świętokrzyskim 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

 

XXIX/523/13 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

XXIX/524/13 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami 

województwa świętokrzyskiego na lata 2013-2016” 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XXIX/525/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Gminie Piekoszów, Gminie Krasocin oraz Gminie Morawica z 

przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych lub 

planowanych do wykonania w ramach Wieloletniego Programu 

Kultura+, Biblioteka+, „Infrastruktura Bibliotek” 

RIO 

XXIX/526/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 

Świętokrzyskie Gminie Wiślica 

RIO 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.511.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.511.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.512.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20104
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.513.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20105
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.514.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20106
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.515.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.515.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXVIII.515.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.516.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.516.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.516.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.517.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.517.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.517.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.518.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.518.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.518.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.519.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.519.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.519.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.519.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.520.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.520.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.520.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.521.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.521.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.521.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.521.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.522.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.522.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.522.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20555
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.523.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.523.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.524.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.524.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20556
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.525.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.525.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.525.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.525.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.525.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.526.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.526.13.pdf
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z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności 

Muzeum Regionalnego w Wiślicy w 2013roku 
XXIX/527/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce z 

przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu 

pomocy Społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa 

realizowanego w ramach „ Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” 

RIO 

XXIX/528/13 w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2013-2028 

RIO 

XXIX/529/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013r. RIO, publ. 

XXIX/530/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013r. RIO, publ. 

XXIX/531/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013r. RIO, publ. 

XXIX/532/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013r. RIO, publ. 

 

XXX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 26 kwietnia 2013 r. 

 
XXX/533/13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie od osób fizycznych nieruchomości położonej w 

obrębie Kamienna Wola, gmina Gowarczów, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 1074/1 o pow. 0,0040ha, 

leżącej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 728p/n 

„Grójec- gr. woj.- Końskie- Łopuszno- Jędrzejów” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXX/534/13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie od osób fizycznych nieruchomości położonej w 

obrębie Bieliny Poduchowne, gmina Bieliny, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działki: nr 406/2 o pow. 0,0083 ha i nr 

458/2 o pow. 0,0157ha, leżącej w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej Nr 753p/n „ Wola Jachowa- Nowa Słupia” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXX/535/13 w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2013-2028 

RIO 

XXX/536/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013r. RIO,  

publ. 

XXX/537/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013r. RIO,  

publ. 

XXX/538/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013r. RIO,  

publ. 

XXX/539/13 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonych przez 

Komisję Rewizyjną w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara 

Kolberga w Kielcach w przedmiocie realizacji i rozliczenia 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Międzynarodowego 

Centrum Kultur w Kielcach” oraz działalności statutowej i 

aktualnej sytuacji finansowej jednostki 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXX/540/13 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonych przez 

Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju 

Regionalnego w Kielcach w przedmiocie efektywności 

merytorycznej i finansowej realizacji zadań statutowych w latach 

2010-2012 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXX/541/13 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonych przez Wojewoda 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.526.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.526.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.527.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.527.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.527.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.527.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.528.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.528.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.528.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.528.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.529.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20557
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.530.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20558
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.531.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20559
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXIX.532.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20560
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.533.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.533.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.533.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.533.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.533.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.533.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.534.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.534.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.534.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.534.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.534.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.534.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.535.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.535.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.535.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.535.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.536.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21121
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.537.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21122
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.538.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21126
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.539.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.539.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.539.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.539.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.539.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.539.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.540.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.540.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.540.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.540.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.540.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.541.13.pdf
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Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w 

Kielcach w przedmiocie działalności statutowej i sytuacji 

finansowej jednostki 

Świętokrzyski 

XXX/54213 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonych przez 

Komisję Rewizyjną w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w 

Kielcach w przedmiocie działalności statutowej i sytuacji 

finansowej jednostki oraz aktualnego stanu prawnego siedziby 

Teatru 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXX/543/13 w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego regionalnego 

planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii 

społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i 

jej otoczenia w województwie świętokrzyskim do roku 2020 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXX/544/13 w sprawie zmiany przedstawiciela Wojewody Świętokrzyskiego w 

składzie Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXX/545/13 w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej na 2013 

rok i lata następne w województwie świętokrzyskim” 

RIO 

XXX/546/13 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej 

Województwa Świętokrzyskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i 

trybu nadania, a także sposobu noszenia 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

 

XXXI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 27 maja 2013 r. 
 

 

 

XXXI/547/13 w sprawie uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wykonania 

„Planu gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego”2012-2018, w części odnoszącej się do §2, 

tabela nr 2 w zakresie regionu 4 gospodarki odpadami 

komunalnymi 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XXXI/548/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej własność Województwa 

Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Langiewicza 2, 

oznaczonej jako działka nr 41/7 o pow. 0,5750 ha (obręb 0024) 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXI/549/13 1. w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na 

wynajęcie części nieruchomości o powierzchni 196,30m
2
 do 31 

grudnia 2014r. Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w 

Morawicy 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXI/550/13 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na 

wynajęcie powierzchni 58,22m
2
 do 30 listopada 2015r. 

Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i 

Transportu Sanitarnego w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXI/551/13 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Wojewoda 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.541.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.541.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.541.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.542.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.542.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.542.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.542.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.542.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.543.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.543.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.543.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.543.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.544.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.544.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.544.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.545.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.545.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.546.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.546.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.546.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXX.546.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.547.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.547.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.547.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.547.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.547.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.547.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21587
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.548.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.548.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.548.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.548.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.549.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.549.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.549.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.549.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.549.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.550.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.550.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.550.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.550.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.550.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.551.13.pdf
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Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w 

Kielcach na dzierżawę nieruchomości o łącznej powierzchni 

446,84m
2 

na okres 3lat: 

Świętokrzyski 

XXXI/552/13 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w 

Kielcach na dzierżawę nieruchomości o łącznej powierzchni 

136,37m
2
 na okres 3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXI/553/13 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach nadanego uchwałą  

Nr XXI/365/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 

zmienionego uchwałą Nr XXV/444/12 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXI/554/13 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 

świętokrzyskiego 

RIO 

XXXI/555/13 w sprawie zmieniającej uchwałę NR XXX/546/13 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w 

sprawie przyjęcia projektu  uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej 

Województwa Świętokrzyskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i 

trybu nadawania, a także sposobu noszenia 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXI/556/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/508/13Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2013r. w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i 

zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia 

stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, 

znajdujących się przy drogach wojewódzkich, których 

właścicielem jest Województwo Świętokrzyskie, a zarządzającym 

jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XXXI/557/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/537/09 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009 roku 

w sprawie zmian Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku oraz 

zmian w Statucie Regionalnego Centrum Naukowo- 

Technologicznego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 

XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 

lutego 2009 roku 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXI/558/13 w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na 

lata 2013-2028 

RIO 

XXXI/559/13  sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok RIO, 

publ. 

XXXI/560/13  sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok RIO,  

publ. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.551.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.551.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.551.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.552.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.552.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.552.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.552.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.553.13.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.555.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.555.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.555.13.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.556.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.556.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.556.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.556.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.556.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.556.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.556.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.556.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21588
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.557.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.557.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.557.13.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.558.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.558.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.558.13.pdf
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http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21589
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.560.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21590
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XXXI/561/13  sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok RIO, 

publ.  

 

 

 

XXXII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 26 czerwca 2013 r. 

 

 
XXXII/562/13 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

 finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu  

Województwa  Świętokrzyskiego za 2012 rok 

RIO 

XXXII/563/13 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z tytułu wykonania Budżetu za 2012 rok 

RIO 

XXXII/564/13 w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Kielcach o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego województwa 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXII/565/13 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Konecko- 

Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXII/566/13 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia obszaru Chronionego 

Krajobrazu Doliny Kamiennej 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXII/567/13 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Podkieleckiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXII/568/13 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Włoszczowsko- 

Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXII/569/13 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Chmielnicko- 

Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXII/570/13 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Solecko- 

Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXII/571/13 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Miechowsko- 

Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXII/572/13 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Koszycko- 

Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXII/573/13 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko- 

Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXII/574/13 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Chęcińsko- 

Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXII/575/13 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Cisowsko- 

Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXI.561.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21591
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.562.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.562.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.562.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.563.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.563.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.564.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.564.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.564.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.565.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.565.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.565.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.566.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.566.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.566.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.567.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.567.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.567.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.568.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.568.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.568.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.569.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.569.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.569.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.570.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.570.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.570.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.571.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.571.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.571.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.572.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.572.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.572.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.573.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.573.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.573.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.574.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.574.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.574.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.575.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.575.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.575.13.pdf
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XXXII/576/13 w sprawie zmiany statutu Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji 

 i Urządzeń Wodnych w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXII/577/13 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na 2012 

rok 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXII/578/13 w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum 

Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach 

na wynajęcie powierzchni 82 m
2 

na okres 3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXII/579/13 w sprawie przyjęcia „ Świętokrzyskiego Programu Wspierania 

Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXII/580/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Gminie Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację zadania pn.  

„ XLVII Dymarki Świętokrzyskie” 

RIO 

XXXII/581/13 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028 

RIO 

XXXII/582/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok RIO,  publ. 

XXXII/583/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok RIO, publ. 

XXXII/584/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok RIO, publ. 

XXXII/585/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/157/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zakresu 

i formy informacji o przebiegu wykonania Budżetu województwa 

za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej, tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, 

określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej 

RIO 

XXXII/586/13 w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa 

Świętokrzyskiego, ustalenia jej wzoru zasad i trybu nadawania, a 

także sposobu noszenia 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XXXII/587/13 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 

w Kielcach w przedmiocie: „ Stan obiektów dydaktycznych oraz 

wykorzystanie samochodów egzaminacyjnych w kontekście 

zapotrzebowania społecznego na działalność jednostki” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXII/588/13 w sprawie skargi na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 

dotyczącej zaniedbań i nienależytego rozpatrzenia skargi na 

działalność Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XXXIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 16 lipca 2013 r. 

 

 
XXXIII/589/13 w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego do roku 2020  

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XXXIII/590/13 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/102/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie zmiany  Uchwały Nr XXVII/627/10 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 

2010 roku w sprawie ustanowienia Konkursu Świętokrzyski 

Racjonalizator 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

XXXIII/591/13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.576.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.576.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.577.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.577.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.578.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.578.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.578.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.579.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.579.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.580.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.580.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.580.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.581.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.581.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.581.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.582.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21634
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.583.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21635
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.584.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21636
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.585.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.585.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.585.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.585.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.585.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.585.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.586.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.586.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.586.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21637
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.587.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.587.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.587.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.587.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.587.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.588.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.588.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXII.588.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.589.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.589.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21939
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.590.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.590.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.590.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.590.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.590.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.591.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.591.13.pdf
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własność Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ulicy 

Jagiellońskiej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębie 0015 jako 

działki nr 393/13 o pow. 0, 0094 i nr 393/21 o pow. 0,2051ha 
XXXIII/592/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/507/09 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009 roku 

 w sprawie: utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki 

organizacyjnej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 

Parków Krajobrazowych w Kielcach i nadania jej statutu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIII/593/13 w sprawie  przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Chęcińsko- Kieleckiego 

Parku Krajobrazowego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIII/594/13 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Cisowsko- 

Orłowińskiego Parku Krajobrazowego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIII/595/13 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji w 2012 roku 

Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczaniu 

Społecznemu na lata 2006-2013  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIII/596/13 w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w Kielcach na wynajęcie powierzchni504,80m
2 

na 

okres 3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIII/597/13 w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w Kielcach na wynajęcie powierzchni 3.452,05 m
2 

na 

okres 3 lat  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIII/598/13 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 

obszarze województwa świętokrzyskiego 

RIO 

XXXIII/599/13 w sprawie przyjęcia oświadczenia w 70. rocznicę Zbrodni 

Wołyńskiej 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIII/600/13 w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 

765 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XXXIII/601/13 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej Gminie Piekoszów, Gminie Krasocin 

oraz Gminie Morawica z przeznaczeniem na realizację zadań 

wykonywanych lub planowanych do wykonania  

w ramach Wieloletniego Programu Kultura+, Biblioteka+, 

„Infrastruktura Bibliotek” 

RIO 

XXXIII/602/13 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028 

RIO 

XXXIII/603/13 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028 

RIO, 

XXXIII/604/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013rok RIO, publ. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.591.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.591.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.591.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.592.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.592.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.592.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.592.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.592.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.593.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.593.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.593.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.594.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.594.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.594.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.595.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.595.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.595.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.595.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.596.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.596.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.596.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.597.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.597.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.597.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.598.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.598.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.598.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.598.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.598.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.599.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.599.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.600.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.600.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21940
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.601.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.601.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.601.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.601.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.601.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.601.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.601.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.602.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.602.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.602.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.603.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.603.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.603.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.604.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21941


47 

 

XXXIII/605/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013rok RIO, publ. 

XXXIII/606/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013rok RIO, publ. 

XXXIII/607/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013rok RIO, publ. 

 
 

 

XXXIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 26 sierpnia 2013 r. 

 

 
XXXIV/608/13 w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Nr XXIX/519/13 z dnia 25 marca 2013r. w 

sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2013r. ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIV/609/13 w sprawie wezwania BIO - MED Sp. z o.o. w Kielcach do 

usunięcia naruszenia prawa polegającego  

na nieprawidłowym wykonaniu prawomocnego wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach  

z dnia 13.02.2013r., Sygnatura II SA/Ke 779/12, stwierdzającego 

w części nieważność uchwały Nr XXI/361/12 w sprawie 

wykonania „ Planu gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego „ 2012-2018 (WPGO) 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIV/610/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r.  

w sprawie wykonania  „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XXXIV/611/13 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

XXXIV/612/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XXXIV/613/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

XXXIV/614/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok Regionalna Izba 

Obrachunkowa, 

publ. 

 
 

XXXV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 23 września 2013 r. 

 

 
XXXV/615/13 w sprawie przyjęcia apelu o podjęcie przez władze samorządowe 

oraz wyższe uczelnie województwa świętokrzyskiego 

współpracy przy wdrażaniu najlepszych standardów 

środowiskowych w celu zachowania wysokich walorów 

przyrodniczych, zmierzających do wykreowania naszego 

województwa zielonym regionem „  Zielone Świętokrzyskie” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.605.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21942
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.606.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21943
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIII.607.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=21944
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.608.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.608.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.608.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.608.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.608.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.608.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.609.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.609.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.609.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.609.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.609.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.609.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.609.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.609.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.610.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.610.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.610.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.610.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=22110
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.611.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.611.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.611.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.612.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=22111
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.613.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=22112
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIV.614.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=22113
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.615.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.615.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.615.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.615.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.615.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.615.13.pdf
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XXXV/616/13 dotyczącej wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXXV/617/13 dotyczącej wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Doliny Kamiennej 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXXV/618/13 dotyczącej wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXXV/619/13 dotyczącej wyznaczenia Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru u 

Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXXV/620/13 dotyczącej wyznaczenia Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXXV/621/13 dotyczącej wyznaczenia Solecko-Pacanowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXXV/622/13 dotyczącej wyznaczenia Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXXV/623/13 dotyczącej wyznaczenia Koszycko-Opatowieckiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXXV/624/13 dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXXV/625/13 dotyczącej wyznaczenia Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru 

Chronionego  Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXXV/626/13 dotyczącej wyznaczenia Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXXV/627/13 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa 

świętokrzyskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 

2020” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXV/628/13 w sprawie likwidacji aglomeracji Waśniów Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXXV/629/13 w sprawie rezygnacji z nabycia przez Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego 57 140 akcji imiennych Świętokrzyskiej Agencji 

Rozwoju Regionu S.A. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXV/630/13 w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Nr XXI/372/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego umowy na realizację inwestycji 

obejmującej lata budżetowe 2012-2013, w ramach zadania pn.: 

„Dofinansowywanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów 

ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących 

rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, 

z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXV/631/13 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.616.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.616.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3308
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.617.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.617.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3309
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.618.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.618.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3310
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.619.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.619.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3311
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.620.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.620.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3312
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.621.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.621.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3313
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.622.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.622.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3314
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.623.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.623.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3315
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.624.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.624.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3316
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.625.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.625.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3317
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.626.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.626.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3318
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.627.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.627.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.627.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.627.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.628.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3319
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.629.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.629.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.629.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.630.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.630.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.630.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.630.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.630.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.630.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.630.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.630.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.630.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.631.13.pdf
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Zespolonego w Kielcach nadanego uchwałą Nr XXI/365/12 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, zmienionego 

uchwałami: Nr XXV/444/12 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego i Nr XXXI/553/13 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 

 

XXXV/632/13 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajęcie 

powierzchni pomieszczeń 1.146,99 m
2
 oraz powierzchni gruntu 

45m
2
 na okres 3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXV/633/13 w sprawie udzielenia Gminie Morawica pomocy rzeczowej w 

formie zestawu sprzętu nagłaśniającego, stanowiącego główną 

nagrodę w Plebiscycie Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja 

Innowacyjna Gmina 

RIO 

XXXV/634/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 

Świętokrzyskie Gminie Wąchock z przeznaczeniem na 

dofinansowanie organizacji ogólnopolskiej inauguracji 

Europejskich Dni Dziedzictwa w 2013 roku 

RIO 

XXXV/635/13 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028 

RIO 

XXXV/636/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013rok RIO, 

Publ. 

XXXV/637/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013rok RIO, 

Publ. 

XXXV/638/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013rok RIO, 

Publ. 

XXXV/639/13 sprawie zaniechania wykonania przedsięwzięcia RIO 

XXXV/640/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w 

Europejskim Banku Inwestycyjnym 

RIO 

XXXV/641/13 w sprawie przyjęcia wyników kontroli  przeprowadzonych przez 

Komisję Rewizyjną w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa 

Piłsudskiego w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej 

oraz gospodarki finansowej i prawidłowości gospodarowania 

mieniem 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXV/642/13 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonych przez 

Komisję Rewizyjną w Zespole Szkół Specjalnych przy 

Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w 

przedmiocie działalności statutowej oraz przebiegu realizacji 

zadań inwestycyjnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXV/643/13 w sprawie przyjęcia wyników kontroli  przeprowadzonych przez 

Komisję Rewizyjną w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu 

Dziecięcym im.Władysława Buszkowskiego w Kielcach w 

przedmiocie działalności statutowej oraz przebiegu realizacji 

zadań inwestycyjnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXV/644/13 w sprawie przyjęcia wyników kontroli  przeprowadzonych przez 

Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji interpelacji 

złożonych przez radnych województwa w II półroczu 2012r. 

 i I półroczu 2013r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXV/645/13 w sprawie przyjęcia wyników kontroli  przeprowadzonych przez Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.631.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.631.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.631.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.631.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.631.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.632.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.632.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.632.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.632.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.633.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.633.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.633.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.633.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.634.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.634.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.634.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.634.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.635.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.635.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.635.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.636.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3320
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.637.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3321
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.638.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3322
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.639.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.640.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.640.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.641.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.641.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.641.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.641.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.641.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.642.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.642.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.642.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.642.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.642.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.643.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.643.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.643.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.643.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.643.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.644.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.644.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.644.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.644.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.644.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.645.13.pdf
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Komisję Rewizyjną w Policealnej Szkole Medycznej w 

Morawicy im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy w 

przedmiocie działalności statutowej  uwzględnieniem przyszłości 

jednostki 
XXXV/646/13 w sprawie przyjęcia wyników kontroli  przeprowadzonych przez 

Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach w przedmiocie działalności 

statutowej oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXV/647/13 w sprawie skargi Państwa Heleny i Jana Suska na Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XXXVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 25 października 2013 r. 

 

 
XXXVI/648/13  w sprawie przyjęcia do realizacji „ Regionalnego Programu 

Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2013-

2018” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVI/649/13 dotycząca utworzenia Chęcińsko- Kieleckiego Parku 

Krajobrazowego 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXXVI/650/13 dotycząca utworzenia Cisowsko- Orłowińskiego Parku 

Krajobrazowego 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXXVI/651/13 w sprawie rezygnacji z nabycia przez Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego 200 akcji imiennych Świętokrzyskie Agencji 

Rozwoju Regionu S.A. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVI/652/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/328/08 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2008 roku  

w sprawie ustanowienia nagrody Świętokrzyskiej Victorii 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVI/653/13 w sprawie zamiaru likwidacji Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Skarżysku- Kamiennej 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVI/654/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiślica 

 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Wiślica, 

podziemia Bazyliki Mniejszej ( XII- XIII w. ); konserwacja 

reliktów romańskich wraz ze świadkami archeologicznymi- etap 

III realizowanego przez Muzeum Regionalne w Wiślicy 

RIO 

XXXVI/655/13 w sprawie zaniechania wykonania przedsięwzięcia RIO 
XXXVI/656/13 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028 

RIO 

XXXVI/657/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok RIO, 

Publ. 
XXXVI/658/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok RIO, 

Publ. 
XXXVI/659/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok RIO, 

Publ. 
XXXVI/660/13 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach  

w przedmiocie działalności statutowej jednostki i wykorzystania 

sprzętu z zakupów inwestycyjnych dokonanych w latach 2010-

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.645.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.645.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.645.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.645.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.646.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.646.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.646.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.646.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.647.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXV.647.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.648.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.648.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.648.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.649.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.649.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3612
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.650.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.650.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3613
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.651.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.651.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.651.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.652.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.652.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.652.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.653.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.653.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.654.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.654.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.654.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.654.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.654.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.655.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.656.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.656.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.656.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.657.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3614
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.658.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3615
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.659.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3616
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.660.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.660.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.660.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.660.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.660.13.pdf
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2012 
 

 

XXXVII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 25 listopada 2013 r. 
 

 

XXXVII/661/13 w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVII/662/13 w sprawie utworzenia oddziału terenowego Wojewódzkiego  

Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w Ostrowcu 

Świętokrzyskim 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVII/663/13 w sprawie likwidacji aglomeracji Kielce Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXXVII/664/13 w sprawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Kielce 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVII/665/13 w sprawie wyrażania zgody na obciążenie służebnością przesyłu  

nieruchomości stanowiącej własność Województwa 

Świętokrzyskiego, położonej w Chęcinach, składającej się  

z działki ewidencyjnej nr 238/41, obr.0001, o pow. 9,2178 ha, 

na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko- Kamienna 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVII/666/13 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach na wynajęcie powierzchni 235,50 m
2
 na 

okres 3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVII/667/13 w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa 

świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVII/668/13 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Odznaki 

Honorowej Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVII/669/13 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa  

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028 

RIO 

XXXVII/670/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013rok RIO, 

Publ. 

XXXVII/671/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013rok RIO, 

Publ. 

XXXVII/672/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013rok RIO, 

Publ. 

XXXVII/673/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013rok RIO, 

Publ. 

XXXVII/674/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/461/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r.  

w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego 

na 2013 rok 

RIO, 

Publ. 

 

 

XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 30 grudnia 2013 r. 
 

 

XXXVIII/675/13 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na 

lata 2014-2028 

RIO 

XXXVIII/676/13 w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego 

na rok 2014 

RIO, publ. 

XXXVIII/677/13 w sprawie likwidacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  Wojewoda 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVI.660.13.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVII.667.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVII.668.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVII.668.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVII.669.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVII.669.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVII.669.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVII.670.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3896
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVII.671.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3897
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVII.672.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3898
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVII.673.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3899
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVII.673.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVII.673.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVII.673.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVII.673.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3900
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVIII.675.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVIII.675.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVIII.676.13.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVIII.676.13.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=650
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVIII.677.13.pdf
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w Kielcach Filia w Skarżysku - Kamiennej Świętokrzyski 

XXXVIII/678/13 w sprawie uczczenia obchodów 150. rocznicy  urodzin Stefana 

Żeromskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVIII/679/13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od Gminy Końskie 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0004 Końskie, 

składającej się z działek ewidencyjnych nr 2700/2 o pow. 

 0,0712 ha i 2700/6 o pow. 0,2598ha w celu zamiany na 

nieruchomość zajętą pod pas drogowy 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVIII/680/13 w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Współpracy 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego  

z Organizacjami Pozarządowymi na 2014” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVIII/681/13 w sprawie  zmiany uchwały Nr II/35/10 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010 roku  w sprawie 

wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego  im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVIII/682/13 w sprawie Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy  dla 

samorządów powiatowych na finansowanie w 2014 roku 

programów na rzecz promocji zatrudniania, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań 

fakultatywnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVIII/683/13 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028 

RIO 

XXXVIII/684/13 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028 

RIO 

XXXVIII/685/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok RIO, publ. 

XXXVIII/686/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok RIO, publ. 

XXXVIII/687/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok RIO, publ. 

XXXVIII/688/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok RIO, publ. 

XXXVIII/689/13 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok RIO, publ. 

XXXVIII/690/13 w sprawie wydatków budżetu województwa, które  

w 2013 roku nie wygasają z upływem roku  budżetowego 

RIO 

XXXVIII/691/13 w sprawie przyjęcia wyboru biegłego rewidenta  

do badania sprawozdania  finansowego Województwa 

Świętokrzyskiego za 2013 rok 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVIII/692/13 w sprawie zatwierdzenia planu  kontroli Komisji Rewizyjnej na 

2014 rok 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVIII/693/13 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej  przez 

Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od  

1 października 2012 r. do 30  września 2013r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVIII/694/13 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej  przez 

Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji uchwał Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego  podjętych w okresie od  

1 października 2012 r. do 30  września 2013r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXVIII.677.13.pdf
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XXXIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 27 stycznia 2014 r. 

 
XXXIX/695/14 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIX/696/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIX/697/14 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na 

wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 168,20m
2 

 na okres 

trzech lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XXXIX/698/14 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na 

wynajem pomieszczeń w budynku Szpitala o łącznej 

powierzchni 42,57m
2 

z przeznaczeniem na świadczenie usług 

naprawy i konserwacji sprzętu medycznego oraz trzech miejsc 

parkingowych, na okres 1 roku 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIX/699/14 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kielce Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XXXIX/700/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku w 

sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Regionalne 

Centrum Naukowo- Technologiczne w Podzamczu i nadania jej 

statutu, zmienionej Uchwałami: Nr XXXI/537/09 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego  z dnia 26 października 2009 

roku oraz Nr XXXI/557/13 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013 roku 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIX/701/14 w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie uczczenia pamięci 

Wincentego Witosa w 140. rocznicę jego urodzin 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIX/702/14 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2028 

RIO 

XXXIX/703/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok RIO 

Publ. 

XXXIX/704/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok RIO 

Publ. 

XXXIX/705/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok RIO 

Publ. 

 
 

XL sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 24 lutego 2014 r. 
 

 

XL/706/14 w sprawie przyjęcia „ Strategii badań i Innowacyjności (RIS3). 

Od absorpcji do rezultatów- jak pobudzić potencjał 

Województwa Świętokrzyskiego 2014- 2020+” 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XL/707/14 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Sejmiku do 

określenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz 

miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej 

przez Przewodniczącego Sejmiku 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XL/708/14 w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Wojewoda 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.695.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.695.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.696.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.696.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.697.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.697.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.697.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.697.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.698.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.698.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.698.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.698.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.698.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.698.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.699.14.pdfhttp:/bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2013/3123/uchwala.nr.XXXIX.699.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=472
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.700.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.700.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.700.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.700.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.700.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.700.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.700.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.700.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.701.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.701.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.702.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.702.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.702.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.703.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=651
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.704.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=652
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XXXIX.705.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=653
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.706.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.706.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.706.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.707.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.707.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.707.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.707.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.708.14.pdf
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Obcych w Sandomierzu Świętokrzyski 

XL/709/14 w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy 

finansowej 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XL/710/14 w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w Kielcach na wynajem części nieruchomości  

o powierzchni 14,7 m
2 

podmiotowi zajmującemu się produkcją 

radiofarmaceutyków, na okres do 31 maja 2030 roku 

RIO 

XL/711/14 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na 

wynajęcie powierzchni 129,0  m
2 

na okres 3lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XL/712/14 w sprawie ogłoszenia konkursu „Piękna i przyjazna dla 

środowiska Wieś świętokrzyska” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XL/713/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Łączna Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XL/714/14 w sprawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Łączna 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XL/715/14 w sprawie wniosku Tadeusza Cieślaka prowadzącego działalność 

gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „ TAMAX” w msc. 

Sędziszów, ul. Dworcowa 46, dotyczącego ujęcia w uchwale  

w sprawie wykonania „ Planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 instalacji do 

mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych przy ul. Sportowej 2 w Sędziszowie jako 

instalacji regionalnej w regionie 3 gospodarki odpadami 

komunalnymi 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XL/716/14 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2028 

RIO 

XL/717/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014rok RIO, 

Publ. 

XL/718/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014rok RIO, 

Publ. 

XL/719/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014rok RIO, 

Publ. 

XL/720/14 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii  

w Morawicy w przedmiocie działalności statutowej jednostki 

oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2012-

2013 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XLI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 20 marca 2014 r. 
 

 

XLI/721/14 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 

uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw  

w 2014 roku w województwie świętokrzyskim 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

 

XLI/722/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku  
w sprawie wykonania „ Planu gospodarki odpadami dla 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.708.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.709.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.709.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.710.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.710.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.710.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.710.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.711.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.711.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.711.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.712.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.712.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.713.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=816
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.714.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.714.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.715.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.715.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.715.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.715.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.715.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.715.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.715.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.715.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.715.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.716.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.716.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.716.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.717.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=817
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.718.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=818
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.719.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=819
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.720.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.720.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.720.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.720.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XL.720.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.721.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.721.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.721.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1061
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.722.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.722.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.722.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1062
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województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 
XLI/723/14 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2014r. ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLI/724/14 w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych w ramach 

realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2011-2016 w 2013r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLI/725/14 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach na wynajem 

placu pod pawilon małej gastronomii o powierzchni 37,60m
2
 na 

okres do 31.12.2014 roku 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLI/726/14 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego realizacji zadania  

„Przebudowa Drogi krajowej Nr 73 na odcinku od granicy 

miasta Kielce do Woli Morawickiej wraz z budową obwodnicy  

w miejscowości Morawica i Wola Morawicka” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLI/727/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLI/728/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym 

RIO 

XLI/729/14 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2028 

RIO 

XLI/730/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014r. RIO 

Publ. 

 

XLI/731/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014r. RIO 

Publ. 

 

XLI/732/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014r. RIO 

Publ. 

 

XLI/733/14 w sprawie zaniechania wykonania przedsięwzięcia RIO 

 

XLI/734/14 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. 

Witolda Gombrowicza w Kielcach w przedmiocie działalności 

statutowej i aktualnej sytuacji finansowej jednostki 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XLII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 28 kwietnia 2014 r. 

 

 
XLII/735/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/30/10 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLII/736/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI II/692/13 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013r. 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLII/737/14 w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Wywozu Nieczystości 

Stałych „Almax” sp. z o.o. w Radomiu, ul. Wrocławska 3, 

dotyczącego ujęcia w uchwale w sprawie wykonania „ Planu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.722.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.723.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.723.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.723.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.723.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.724.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.724.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.724.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.725.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.725.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.725.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.725.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.726.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.726.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.726.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.726.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.727.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.727.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.728.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.728.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.729.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.729.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.729.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.730.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1063
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.731.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1064
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.732.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1065
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.733.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.734.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.734.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.734.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLI.734.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.735.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.735.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.735.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.736.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.736.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.736.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.737.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.737.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.737.14.pdf
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gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”2012-

2018 instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych przy ul. Mościckiego 43 w 

Skarżysku- Kamiennej jako instalacji regionalnej w regionie 6 

gospodarki odpadami komunalnymi  

XLII/738/14 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łączna  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XLII/739/14 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 

położonych w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej, pomiędzy 

Województwem Świętokrzyskim a Gminą Kielce  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLII/740/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze 

bezprzetargowej, z zastosowaniem bonifikaty, na rzecz Gminy 

Bieliny niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Bielinach 

Poduchownych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 

ewid. 490/18,o pow. 0,0821 ha 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLII/741/14 w sprawie uchwalenia „ Programu rozwoju bazy sportowej na 

2014r. i lata następne w województwie świętokrzyskim  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLII/742/14 w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Kielcach o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego w województwie  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLII/743/14 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu 

Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego  

z Organizacjami Pozarządowymi za 2013r.  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLII/744/14 w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy nadanego uchwałą Nr XXI/370/12 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, zmienionego uchwałą 

Nr XXV/466/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLII/745/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego umowy na realizację inwestycji 

obejmującej lata budżetowe 2014-2015, w ramach zadania pn.: 

„Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów 

ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących 

rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,  

z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”:  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLII/746/14 w sprawie przyjęcia do realizacji „Wojewódzkiego programu 

wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania 

ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na 

rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020”  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLII/747/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce  

z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu  

z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego 

poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla 

osób w kryzysie” 

RIO 

XLII/748/14 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego 

powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych- „ Dofinansowanie kosztów działania 

Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Wiejskie 

RIO 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.737.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.737.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.737.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.737.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.737.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.738.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1462
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.739.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.739.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.739.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.740.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.740.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.740.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.740.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.740.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.740.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.741.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.741.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.742.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.742.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.742.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.743.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.743.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.743.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.744.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.744.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.744.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.744.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.745.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.745.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.745.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.745.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.745.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.745.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.745.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.746.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.746.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.746.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.746.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.747.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.747.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.747.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.747.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.747.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.748.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.748.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.748.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.748.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.748.14.pdf
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Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 

i Ruchowo- z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu 

osób niepełnosprawnych  

XLII/749/14 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/508/13 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2013 r.  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków  

i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz 

ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych, znajdujących się przy drogach wojewódzkich, 

których  właścicielem jest Województwo Świętokrzyskie,  

a zarządzającym jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XLII/750/14 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2028 

RIO 

XLII/751/14 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2028 

RIO 

XLII/752/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014r.  

RIO 

Publ. 

XLII/753/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014r. RIO 

Publ. 

XLII/754/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014r.  

RIO 

Publ. 

XLII/755/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014r.  

RIO 

Publ. 

 
 

XLIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 26 maja 2014 r. 

 

 
XLIII/756/14 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów 

przeznaczonych do realizacji w ramach programu  

„ Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r.” 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLIII/757/14 w sprawie wdrożenia programu „ Świętokrzyska Karta Rodziny 

na 5+” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLIII/758/14 w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wynajęcie powierzchni 

117,8
 
m

2 
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą na okres 

3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLIII/759/14 w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wynajęcie powierzchni 

247,2
 
m

2 
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą na okres 

3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLIII/760/14 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach na wynajęcie powierzchni 701,2
 
m

2 
, 

w terminie do 24.07.2014r 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLIII/761/14 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach na wynajęcie powierzchni 53 m
2 

, w 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.748.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.748.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.748.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.749.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.749.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.749.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.749.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.749.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.749.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.749.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.749.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1463
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.750.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.750.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.750.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.751.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.751.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.751.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.752.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1464
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.753.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1465
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.754.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1466
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLII.755.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1467
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.756.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.756.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.756.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.757.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.757.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.758.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.758.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.758.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.758.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.759.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.759.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.759.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.759.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.760.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.760.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.760.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.761.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.761.14.pdf
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terminie do 02.02.2015r.  

XLIII/762/14 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych 

oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom 

Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XLIII/763/14 w sprawie zmiany uchwały  Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy  

Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2028 

RIO 

XLIII/764/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014rok 

 

RIO 

Publ. 

XLIII/765/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014rok 

 

RIO 

Publ. 

XLIII/766/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014rok 

 

RIO 

Publ. 

XLIII/767/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014rok 

 

RIO 

Publ. 

 

 

XLIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 26 czerwca 2014 r. 

 

 
XLIV/768/14 w sprawie przyjęcia Apelu w 100. Rocznicę Czynu 

Niepodległościowego Polaków podczas I Wojny Światowej. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/769/14 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Województwa Świętokrzyskiego za 2013 rok. 

RIO 

XLIV/770/14 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 

RIO 

XLIV/771/14 w sprawie określenia „Regulaminu w sprawie trybu i kryteriów 

przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia  

w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ.  

XLIV/772/14 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Skarżysku- Kamiennej 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/773/14 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach nadanego uchwałą Nr XXI/365/12 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, zmienionego 

uchwałami: Nr XXV/444/12 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego i Nr XXXI/553/13 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego oraz Nr XXXV/631/13 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/774/14 uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 

na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 304,71 m
2
 na 

okres czterech lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/775/14 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na 

wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 479,18 m
2 

na 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.761.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.762.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.762.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.762.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1658
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.763.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.763.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.763.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.764.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1659
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.765.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1697
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.766.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1698
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIII.767.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1699
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.768.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.768.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.769.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.769.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.769.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.770.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.770.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.771.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.771.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.771.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.771.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2082
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.772.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.772.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.773.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.773.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.773.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.773.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.773.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.773.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.773.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.774.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.774.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.774.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.774.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.775.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.775.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.775.14.pdf
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okres dziesięciu lat 
XLIV/776/14 w sprawie powołania nowego członka Rady Świętokrzyskiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  

w Kielcach oraz zmiany w składzie Rady 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/777/14 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 

2013r. 
Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/778/14 w sprawie przyjęcia projektów Uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Szanieckiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/779/14 w sprawie przyjęcia projektów Uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Kozubowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/780/14 w sprawie przyjęcia projektów Uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Jeleniowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/781/14 w sprawie przyjęcia projektów Uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/782/14 w sprawie przyjęcia projektów Uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Cisowsko- Orłowińskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/783/14 w sprawie przyjęcia projektów Uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Chęcińsko- Kieleckiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/784/14 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/133/11 Sejmiku 

Województwa  Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r.  

w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy 

Przysusko-Szydłowieckie 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/785/14 w sprawie przyjęcia projektów Uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Cisowsko-

Orłowińskiego Parku Krajobrazowego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/786/14 w sprawie przyjęcia projektów Uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Chęcińsko-

Kieleckiego Parku Krajobrazowego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/787/14 w sprawie przyjęcia projektów Uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Jeleniowskiego Parku 

Krajobrazowego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/788/14 w sprawie przyjęcia projektów Uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Kozubowskiego Parku 

Krajobrazowego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/789/14 w sprawie przyjęcia projektów Uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Nadnidziańskiego 

Parku krajobrazowego  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/790/14 w sprawie przyjęcia projektów Uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Szanieckiego Parku 

Krajobrazowego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/791/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. 

w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.775.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.776.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.776.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.776.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.777.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.777.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.778.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.778.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.778.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.779.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.779.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.779.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.780.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.780.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.780.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.781.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.781.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.781.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.782.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.782.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.782.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.783.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.783.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.783.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.784.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.784.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.784.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.784.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.785.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.785.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.785.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.786.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.786.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.786.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.787.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.787.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.787.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.788.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.788.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.788.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.789.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.789.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.789.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.790.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.790.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.790.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.791.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.791.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.791.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.791.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1974
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XLIV/792/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osób 

fizycznych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 

Łęg, gmina Połaniec, stanowiących działki ewidencyjne nr: 

54/2 o pow. 0,1949ha, 75/2 o pow. 0,1093ha, 262/2 o pow. 

0,0991ha, 353/2 o pow. 0,1751ha, 389/3 o pow. 0,1277ha, 

583/4 o pow. 0,0092ha i 587/2 o pow. 0,0839ha, pozostałych po 

przejęciu nieruchomości na potrzeby inwestycji polegającej na 

budowie mostów na rzece Wiśle i rzece Breń Stary  

i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/793/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osoby 

fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 

Kurozwęki, gmina Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 571/2 o pow. 0,0400ha 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/794/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie nieruchomości o łącznej pow. 0,0375ha, 

położonych w obrębach Jaworznia i Piekoszów, gmina 

Piekoszów, pod rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 761 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/795/14 w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie, w drodze darowizny, od Gminy Kielce 

nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działka 

nr 110/6 o pow. 0, 0104ha 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/796/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 

Świętokrzyskie Gminie Busko-Zdrój 
RIO 

XLIV/797/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 

Świętokrzyskie Gminie Wiślica 

RIO 

XLIV/798/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 

Świętokrzyskie Gminie Moskorzew z przeznaczeniem na 

przebudowę drogi gminnej nr 350037T relacji Jadwigów-Gaje 

w 2014r. 

RIO 

XLIV/799/14 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2028 

RIO 

XLIV/800/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014r. RIO 

Publ. 

XLIV/801/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014r. RIO 

Publ. 

XLIV/802/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014r. RIO, 

Publ. 

XLIV/803/14 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Regionalnym Centrum Naukowo-

Technologicznym w Podzamczu w przedmiocie działalności 

statutowej oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/804/14 w sprawie przyjęcia wyników kontroli  przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Centrum Onkologii  

w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej oraz 

gospodarki finansowej i prawidłowości gospodarowania 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.792.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.792.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.792.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.792.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.792.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.792.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.792.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.792.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.792.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.792.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.793.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.793.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.793.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.793.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.793.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.794.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.794.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.794.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.794.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.795.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.795.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.795.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.795.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.795.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.796.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.796.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.797.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.797.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.798.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.798.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.798.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.798.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.799.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.799.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.799.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.800.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1975
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.801.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1976
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.802.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1977
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.803.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.803.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.803.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.803.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.804.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.804.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.804.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.804.14.pdf
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mieniem 
XLIV/805/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku  

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu  

i nadanie jej statutu zmienionej Uchwałami: Nr XI/537/09 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26października 

2009 roku, Nr I/557/13 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013 roku oraz Nr 

XIX/700/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 

stycznia 2014r. 

Departament 

Polityki 

Regionalnej 

 

 

XLV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 21 lipca 2014 r. 
 

 

XLV/806/14 w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Skarżysku- Kamiennej do Centrum Kształcenia 

Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku- Kamiennej 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLV/807/14  w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze nadanego uchwałą Nr 

XXI/371/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 

zmienionego uchwałą Nr XXV/445/12 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLV/808/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/723/14 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2014r. w 

sprawie  określenia zadań Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2014r. ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLV/809/14 w sprawie sytuacji na rynku pracy w województwie 

świętokrzyskim 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLV/810/14 w sprawie przyjęcia do realizacji „Wojewódzkiego Programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 

województwie świętokrzyskim na lata 2014-2020 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLV/811/14 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji w 2013 roku 

Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu 

Społecznemu na lata 2006-2013 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLV/812/14 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Suchedniowsko- 

Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLV/813/14 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia w sprawie utworzenia 

Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLV/814/14 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia w sprawie utworzenia 

Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLV/815/14 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Wojewoda 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.804.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.805.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.805.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.805.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.805.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.805.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.805.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.805.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.805.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.805.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIV.805.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.806.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.806.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.806.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.807.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.807.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.807.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.807.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.807.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.808.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.808.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.808.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.808.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.808.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.808.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.809.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.809.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.810.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.810.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.810.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.811.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.811.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.811.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.811.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.812.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.812.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.812.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.813.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.813.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.813.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.814.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.814.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.814.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.815.14.pdf
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Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Suchedniowsko – 

Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego 

Świętokrzyski 

XLV/816/14 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Sieradowickiego 

Parku Krajobrazowego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLV/817/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Radków Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XLV/818/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla 

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLV/819/14 w sprawie zmiany zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym 

RIO 

XLV/820/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Staszowskiemu 

RIO 

XLV/821/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Busko- 

Zdrój na realizację zadań w zakresie porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 

RIO 

XLV/822/14 w sprawie udzielenia w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Gminy Rytwiany na realizację zadań w zakresie porządku 

publicznego  i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej 

RIO 

XLV/823/14 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2028 

RIO 

XLV/824/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014rok RIO 

Publ. 

XLV/825/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014rok RIO 

Publ. 

XLV/826/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014rok RIO 

Publ. 

XLV/827/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/585/13 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

Budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku 

do wieloletniej prognozy finansowej 

 

 

 

XLVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 4 września 2014 r. 
 

 

XLVI/828/14 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2028 

RIO 

XLVI/829/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014rok 

 

RIO 

Publ. 

XLVI/830/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014rok RIO 

Publ. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.815.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.815.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.816.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.816.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.816.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.817.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2183
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.818.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.818.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.819.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.819.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.820.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.820.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.821.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.821.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.821.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.822.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.822.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.822.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.822.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.823.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.823.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.823.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.824.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2184
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.825.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2185
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.826.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2186
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.827.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.827.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.827.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.827.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.827.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.827.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLV.827.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVI.828.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVI.828.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVI.828.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVI.829.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVI.830.14.pdf
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XLVI/831/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014rok 

 

RIO 

Publ. 

 

 

 

 

XLVII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 22 września 2014 r. 
 

 

XLVII/832/14 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 

województwa świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVII/833/14 w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego zwanej dalej 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XLVII/834/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Wiązownica Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XLVII/835/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze 

bezprzetargowej, na rzecz Gminy Kielce nieruchomości 

stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, 

położonej w Kielcach przy ul. Podklasztornej, oznaczonej w 

ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działki nr 420 i nr 421 

o łącznej pow. 0,0974ha 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

XLVII/836/14 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Kielcach i uchwalenia tekstu jednolitego 

Statutu 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

XLVII/837/14 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 

nadanego uchwałą Nr XXI/366/12 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego, zmienionego uchwałą Nr XXV/443/12 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

XLVII/838/14 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala Dziecięcego w Kielcach nadanego uchwałą Nr 

XXI/368/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 

zmienionego uchwałą Nr XXV/442/12 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLVII/839/14 w sprawie pozbawienia odcinka drogi  nr 746 kategorii drogi 

wojewódzkiej 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLVII/840/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w 

Europejskim Banku Inwestycyjnym 

RIO 

XLVII/841/14 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2028 

RIO 

XLVII/842/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014r. RIO, 

Publ. 

XLVII/843/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014r. RIO, 

Publ. 

XLVII/844/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014r. RIO, 

Publ. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVI.831.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVII.832.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVII.832.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVII.832.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVII.832.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVII.833.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVII.833.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVII.833.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVII.833.14.pdf
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http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2566
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XLVII/845/14 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w 

Kielcach w przedmiocie działalności statutowej i przebiegu 

realizacji zadań inwestycyjnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVII/846/14 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie skuteczności 

realizacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

interpelacji złożonych przez Radnych w II półroczu 2013r. i I 

półroczu 2014r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XLVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 27 października 2014 r. 
 

 

XLVIII/847/14 w sprawie udzielenia  Gminie Chęciny pomocy rzeczowej w 

formie zestawu sprzętu nagłaśniającego, stanowiącego nagrodę 

w Plebiscycie „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja 

Innowacyjna Gmina” 

RIO 

XLVIII/848/14 w sprawie wyrażenia woli przejęcia Muzeum Regionalnego w 

Wiślicy przez Województwo Świętokrzyskie 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVIII/849/14 w sprawie wniosku EKOM Maciejczyk Sp. j. w Nowinach,  

ul. Zakładowa 29, dotyczącego  ujęcia w uchwale  w sprawie 

wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego” 2012-2018 instalacji do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz instalacji  do przetwarzania selektywnie 

zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, 

zlokalizowanych w msc. Wola Murowana, gm. Sitkówka- 

Nowiny, jako instalacji regionalnych w regionie 4 gospodarki 

odpadami komunalnymi 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVIII/850/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w 

sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa Świętokrzyskiego” 2012-2018 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XLVIII/851/14 w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 154,00m
2
 na okres 3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

XLVIII/852/14 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach na 

wynajem, na okres do dnia 31.08.2015 roku, pomieszczeń o 

powierzchni 104,08 m
2
 w pawilonie „A” budynku szpitala przy 

ul. Langiewicza 2 oraz 12,60 m
2
 w pawilonie „G” budynku 

szpitala przy ul. Artwińskiego 3a 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVIII/853/14 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Wojewoda 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVII.845.14.pdf
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Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na 

wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 61,54m
2
 na okres 

do 31.12.2017 roku 

Świętokrzyski 

XLVIII/854/14 w sprawie przyjęcia do realizacji „Świętokrzyskiego programu 

 na rzecz osób starszych do roku 2020” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVIII/855/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/332/08 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2008r. w 

sprawie Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, zmienionej Uchwałą 

Nr VI/101/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

23 marca 2011r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVIII/856/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/627/10 Sejmiku 

 Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

w sprawie ustanowienia Konkursu Świętokrzyski 

Racjonalizator, zmienionej Uchwałami: Nr VI/102/11 Sejmiku 

z dnia 23 marca 2011r. oraz Nr XXXII/590/13 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 roku 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVIII/857/14 w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie 

pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego 

województwa świętokrzyskiego: Gminie Kielce, Powiatowi 

Kieleckiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu, w związku z 

realizowanym projektem pn. „ PWP Mój nowy zawód w 

zielonej gospodarce” w ramach Działania 9.2 Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

RIO 

XLVIII/858/14 w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XLVIII/859/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miedziana 

Góra na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 

RIO 

XLVIII/860/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Samborzec 

na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 

RIO 

XLVIII/861/14 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2028 

RIO 

XLVIII/862/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014r. RIO 

Publ. 

XLVIII/863/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014r. RIO 
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Publ. 

XLVIII/864/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014r. RIO 

Publ. 

XLVIII/865/14 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia RIO 

XLVIII/866/14 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

województwa 

RIO 

XLVIII/867/14 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Zespole Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach w 

przedmiocie działalności statutowej i sytuacji finansowej 

jednostki 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVIII/868/14 
 

w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji 

uchwał Sejmiku oraz uchwał Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego podjętych w okresie od 1 października  

2013 r. do 30 września 2014r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XLIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 13 listopada 2014 r. 

 

 
XLIX/869/14 dotyczy utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku 

Krajobrazowego 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/870/14 dotyczy utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku 

Krajobrazowego 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/871/14 

dotyczy utworzenia Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego 
Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/872/14 dotyczy utworzenia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku 

Krajobrazowego 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/873/14 

dotyczy utworzenia Sieradowickiego Parku Krajobrazowego 
Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/874/14 

dotyczy utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego 
Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/875/14 

dotyczy utworzenia Szanieckiego Parku Krajobrazowego 
Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/876/14 

dotyczy utworzenia Kozubowskiego Parku Krajobrazowego 
Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/877/14 w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/878/14 w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Wojewoda 

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2856
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVIII.864.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2857
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVIII.865.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVIII.866.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVIII.866.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVIII.867.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVIII.867.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVIII.867.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVIII.867.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVIII.867.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVIII.868.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVIII.868.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVIII.868.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVIII.868.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVIII.868.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLVIII.868.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.869.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.869.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3145
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.870.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.870.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3146
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.871.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=17
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.872.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.872.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3147
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.873.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=18
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.874.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3148
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.875.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3149
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.876.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3150
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.877.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.877.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3151
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.878.14.pdf
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Krajobrazu Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/879/14 

w sprawie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/880/14 w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/881/14 

w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/882/14 

w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/883/14 

w sprawie. Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/884/14 w sprawie Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/885/14 w sprawie Przedborskiego Obszaru chronionego Krajobrazu 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/886/14 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/133/11 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r. 

w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy 

Przysusko-Szydłowieckie 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/887/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Tuczępy 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/888/14 

w sprawie likwidacji aglomeracji Staszów 
Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/889/14 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Staszów 
Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/890/14 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chęciny 
Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XLIX/891/14 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Końskie 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

 

 

XLIX/892/14 
w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na 

wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 196,30m
2 

na 

okres 3 lat w budynku Wojewódzkiej Przychodni 

Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze w Kielcach  

ul. Jagiellońska 72 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

XLIX/893/14 w sprawie wyrażenia zgody  dla Świętokrzyskiego Centrum 

Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego  

w Kielcach na wynajem części nieruchomości o łącznej 

powierzchni 999,00m
2 

na okres 3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIX/894/14 w sprawie przyjęcia do realizacji ProgramuWspółpracy 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2015r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.878.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3152
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.879.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3153
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.880.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.880.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3154
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.881.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3155
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.882.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3156
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.883.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3157
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.884.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3158
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.885.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3159
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.886.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.886.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.886.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.886.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3160
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.887.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3161
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.888.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3162
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.889.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3163
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.890.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3164
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.891.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3165
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.892.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.892.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.892.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.892.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.892.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.892.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.893.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.893.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.893.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.893.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.894.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.894.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.894.14.pdf
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XLIX/895/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/510/13 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2013 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/449/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012 roku 

w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie 

pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu 

RIO 

XLIX/896/14 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie  w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014- 2028 

RIO 

XLIX/897/14 
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014rok 

RIO, 

Publ. 

XLIX/898/14 
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014rok 

RIO, 

Publ. 

XLIX/899/14 
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014rok 

RIO, 

Publ. 

 
 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.895.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.895.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.895.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.895.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.895.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.895.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.896.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.896.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.896.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.896.14.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.897.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3166
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.898.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3167
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/3667/uchwala.nr.XLIX.899.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3168

