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REJESTR  UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

kadencja -  2014-2018 
 

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 – 1 grudnia 2014r. 

 

I/1/14 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

I/2/14 

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

I/3/14 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

I/4/14 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

I/5/14 w sprawie wyboru Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 
Wojewoda 

Świętokrzyski 

I/6/14 
w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

I/7/14 
w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

I/8/14 
w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

I/9/14 
w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

II sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 8 grudnia 2014r. 
 

II/10/14 
w sprawie ustalenia maksymalnej i minimalnej liczby radnych 

stanowiących skład komisji stałych i doraźnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

II/11/14 w sprawie składu osobowego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji  
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/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.I.1.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.I.1.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.I.2.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.I.2.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.I.3.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.I.3.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.I.4.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.I.4.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.I.5.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.I.6.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.I.6.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.I.7.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.I.7.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.I.8.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.I.8.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.I.9.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.I.9.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.10.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.10.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.11.14.pdf
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i Współpracy z Zagranicą 

 

II/12/14 w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów 
Wojewoda 

Świętokrzyski 

II/13/14 w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
Wojewoda 

Świętokrzyski 

II/14/14 
w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej 

 i Spraw Rodziny 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

II/15/14 
w sprawie składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Wodnej i Ochrony Środowiska 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

II/16/14 w sprawie składu osobowego  Komisji Samorządu Terytorialnego 
Wojewoda 

Świętokrzyski 

II/17/14 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

II/18/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów  
Wojewoda 

Świętokrzyski 

II/19/14 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury  

i Sportu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

II/20/14 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Spraw Rodziny 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

II/21/14 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

II/22/14 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Samorządu 

Terytorialnego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

II/23/14 

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Sejmiku do 

określenia terminu i miejsca wykonywania oraz miejscowości 

rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego 

Sejmiku 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

II/24/14 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

II/25/14 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osób fizycznych 

nieruchomości gruntów położonych w Busku- Zdroju, 

oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie 0012 jako działki:  

nr 113/2 o pow. 0,0433 ha i nr 171/2 o pow. 0,0964 ha 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

II/26/14 

w sprawie określenia Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy 

dla samorządów powiatowych na finansowanie programów na 

rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  

i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

II/27/14 

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 

RIO 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.11.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.12.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.13.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.14.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.14.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.15.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.15.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.16.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.17.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.17.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.18.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.19.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.19.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.20.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.20.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.21.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.21.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.22.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.22.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.23.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.23.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.23.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.23.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.24.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.24.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.25.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.25.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.25.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.25.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.25.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.26.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.26.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.26.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.26.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.27.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.27.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.27.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.27.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.27.14.pdf
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Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  

w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

II/28/14 

w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2028 

RIO 

II/29/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 
RIO 

Publ. 

II/30/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 
RIO, 

Publ. 

 

III sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 29 grudnia 2014r. 
 

III/31/14 
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

III/32/14 w sprawie wyboru uzupełniającego do składu Komisji Rewizyjnej 
Wojewoda 

Świętokrzyski 

III/33/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
Wojewoda 

Świętokrzyski 

III/34/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Wojewoda 

Świętokrzyski 

III/35/14 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2015-2028 
RIO 

III/36/14 
w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego  

na 2015 rok 

RIO 

Publ. 

III/37/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Bliżyn 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/38/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Połaniec 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/39/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Zawichost 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/40/14  w sprawie likwidacji aglomeracji Starachowice 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/41/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Smyków 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/42/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Węgleszyn 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/43/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Dwikozy 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/44/14  w sprawie likwidacji aglomeracji Kunów 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.27.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.27.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.27.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.28.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.28.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.28.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.29.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3538
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.II.30.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3539
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.31.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.31.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.32.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.33.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.34.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.35.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.35.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.36.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.36.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=46
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.37.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=72
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.38.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=73
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.39.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=74
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.40.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=75
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.41.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=76
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.42.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=77
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.43.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=78
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.44.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=79
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III/45/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Łopuszno 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/46/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Suchedniów 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/47/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Samborzec 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/48/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Marzysz 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/49/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Daleszyce 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/50/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Miedziana Góra 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/51/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Baćkowice 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/52/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Bukowa 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/53/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Krasocin 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/54/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Sobków 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/55/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Sandomierz 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/56/14 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/57/14 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Połaniec 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/58/14 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Starachowice 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/59/14 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kunów 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/60/14 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łopuszno 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/61/14 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Samborzec 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.45.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=80
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.46.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=81
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.47.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=82
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.48.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=83
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.49.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=84
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.50.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=85
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.51.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=86
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.52.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=87
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.53.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=88
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.54.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=89
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.55.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=90
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.56.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=91
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.57.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=92
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.58.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=93
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.59.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=94
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.60.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=95
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.61.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=96
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III/62/14 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Marzysz 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/63/14 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Daleszyce 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/64/14 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miedziana 

Góra 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/65/14 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Baćkowice 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/66/14 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bukowa 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/67/14 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krasocin 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/68/14 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sobków 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/69/14 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sandomierz 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/70/14 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pińczów 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/71/14 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Suchedniów 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/72/14 

w sprawie określenia „Programów ochrony środowiska przed 

hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu 

dróg krajowych i dróg wojewódzkich z terenu województwa 

świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne 

oddziaływanie akustyczne wraz ze strategiczną oceną 

oddziaływania na środowisko” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

III/73/14 

w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego 

Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

III/74/14 

w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

III/75/14 

w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

III/76/14 

w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.62.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=97
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.63.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=98
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.64.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.64.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=99
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.65.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=100
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.66.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=101
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.67.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=102
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.68.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=103
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.69.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=104
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.70.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=105
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.71.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=106
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.72.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.72.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.72.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.72.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.72.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.72.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=332
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.73.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.73.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.73.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.74.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.74.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.74.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.75.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.75.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.75.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.76.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.76.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.76.14.pdf
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III/77/14 

w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Rady Społecznej Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

III/78/14 

w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum 

Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

III/79/14 

w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

III/80/14 

w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

III/81/14 

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem 

pomieszczeń o łącznej powierzchni 126,50 m2 na okres 3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

III/82/14 

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze  na wynajem 

pomieszczeń o łącznej powierzchni 54,40 m2 na okres 3 lat w 

budynku Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w 

Czerwonej Górze, ul. Jagiellońska 72, 25-734 Kielce 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

III/83/14 

w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2028 

RIO 

III/84/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 
RIO  

Publ.  

III/85/14 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok 
RIO  

Publ. 

III/86/14 
w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2014 roku nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 
RIO 

III/87/14 
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2014 rok 
RIO 

III/88/14 
w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku 

Województw Rzeczypospolitej Polskiej 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

IV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 26 stycznia 2015r. 

 

   

IV/89/15 w sprawie likwidacji aglomeracji Bałtów 

Wojewoda 

Świętokrzyski,  

Publ. 

IV/90/15 w sprawie likwidacji aglomeracji Szydłów 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

IV/91/15 
w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.77.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.77.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.77.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.78.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.78.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.78.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.79.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.79.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.79.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.80.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.80.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.80.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.81.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.81.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.81.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.82.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.82.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.82.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.82.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.82.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.83.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.83.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.83.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.84.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=107
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.85.14.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=108
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.86.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.86.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.87.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.87.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.88.14.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2014/4096/uchwala.nr.III.88.14.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.089.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=394
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.090.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=395
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.091.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.091.15.pdf
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powierzchni 89,00 m2 w Przychodni Przyszpitalnej w Kielcach ul. 

Artwińskiego 1, na okres 3 lat 

IV/92/15 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Stopnica z 

przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania własnego gminy 

określonego w art. 17 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej  - "podejmowanie innych zadań z zakresu 

pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy w 

tym tworzenie i realizacja programów osłonowych" 

RIO 

IV/93/15 

w sprawie rezygnacji z nabycia przez Województwo 

Świętokrzyskie 24 880 akcji imiennych Świętokrzyskiej Agencji 

Rozwoju Regionu S.A. należących do Equilibrium Solutions Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

IV/94/15 

w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2028 

RIO 

IV/95/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015r. 
RIO 

Publ. 

IV/96/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015r. 
RIO 

Publ. 

IV/97/15 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 

2015 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

IV/98/15 

w sprawie przyjęcia apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o 

ujęcie w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014- 2023 

inwestycji drogowej pod nazwą „ Budowa obwodnicy Wąchocka o 

długości 12 km” o kluczowym znaczeniu dla rozwoju północnej 

części Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

V sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 23 lutego 2015r. 

 

   

V/99/15 w sprawie likwidacji aglomeracji Styków 

Wojewoda 

Świętokrzyski,  

Publ. 

V/100/15 w sprawie likwidacji aglomeracji Cedzyna 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

V/101/15 w sprawie likwidacji aglomeracji Wiślica 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

V/102/15 w sprawie likwidacji aglomeracji Brody 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

V/103/15 w sprawie likwidacji aglomeracji Sędziszów 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.091.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.091.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.092.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.092.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.092.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.092.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.092.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.092.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.093.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.093.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.093.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.093.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.094.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.094.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.094.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.095.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=396
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.096.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=397
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.097.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.097.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.098.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.098.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.098.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.098.15.pdf
../../../bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.IV.098.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.099.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=659
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.100.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=660
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.101.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=661
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.102.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=662
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.103.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=663


8 

 

V/104/15 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Styków 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

V/105/15 w sprawie wyznaczenia  obszaru i granic aglomeracji Cedzyna 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

V/106/15 w sprawie wyznaczenia  obszaru i granic aglomeracji Wiślica 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

V/107/15 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brody 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

 

V/108/15 w sprawie wyznaczenia  obszaru i granic aglomeracji Sędziszów 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

 

V/109/15 

w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 

aglomeracji Daleszyce 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

 

V/110/15 

w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 

aglomeracji Połaniec 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

 

V/111/15 

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 

uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 

2015 roku w województwie świętokrzyskim 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

 

V/112/15 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Odznaki 

Honorowej Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

V/113/15 
w sprawie wyrażenia zamiaru likwidacji internatu w Policealnej 

Szkole Medycznej w Morawicy 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

V/114/15 

w sprawie przystąpienie do sporządzania zmiany Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczącej opracowania „Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego”  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

V/115/15 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce – 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na 

wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej 

dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w 

ramach „ Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” 

RIO 

V/116/15 

w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2028 

RIO 

V/117/15 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa RIO 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.104.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=664
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.105.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=665
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.106.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=666
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.107.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=667
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.108.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=668
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.109.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.109.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.109.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=669
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.110.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.110.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.110.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=670
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.111.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.111.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.111.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=671
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.112.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.112.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.113.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.113.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.114.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.114.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.114.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.114.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.114.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.115.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.115.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.115.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.115.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.115.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.116.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.116.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.116.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.117.15.pdf
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Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2028 

 

V/118/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015r. 
RIO, 

Publ. 

V/119/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015r. 
RIO 

Publ. 

V/120/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015r. 
RIO 

Publ. 

V/121/15 
w sprawie skargi na działalność Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

VI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 23 marca 2015r. 

 

   

VI/122/15 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie, od Gminy Morawica, w drodze darowizny, prawa 

własności nieruchomości położonych na terenie gminy Morawica, 

w obrębie Obice, oznaczonych jako działki nr 262/1 o pow. 0,2230 

ha, nr 150/8 o pow. 0,0051 ha, nr 147/8 o pow. 0,0174 ha, nr 147/6 

o pow. 0,0127 ha, nr 147/4 o pow. 0,0118 ha i nr 51 o pow. 0,0300 

ha 

Wojewoda 

Świętokrzyski,  

 

VI/123/15 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie od Gminy Pińczów, w drodze darowizny, prawa 

własności nieruchomości położonej na terenie gminy Pińczów, w 

obrębie Brzeście, oznaczonej jako działki: nr 791/1 o pow. 0,0617 

ha, nr 785/1 o pow. 0,0279 ha, nr 1313/4 o pow. 0,0111 ha i nr 

1317/1 o pow. 0,1555 ha 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

VI/124/15 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycia przez Województwo 

Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osób fizycznych, 

nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Końskie, 

oznaczonych w ewidencji gruntów, w obr. 0001 Końskie, jako 

działki nr ewid.: 648/2 o pow. 0,0794 ha, 767/2 o pow. 0,0217 ha  

i 755/3 o pow. 0,0201 ha oraz w obr. 0005 Końskie, jako działka nr 

ewid. 4399/2 o pow. 0,0019 ha, pozostałych po przejęciu 

nieruchomości na potrzeby inwestycji polegającej na przebudowie 

drogi wojewódzkiej Nr 728 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

VI/125/15 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osoby fizycznej, 

nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Wiślica, 

oznaczonej w ewidencji gruntów w obr. Gorysławice jako działka 

nr ewid. 306/5 o pow. 0,1198 ha, pozostałej po przejęciu 

nieruchomości na potrzeby inwestycji polegającej na przebudowie 

drogi wojewódzkiej Nr 776 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.117.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.117.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.118.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=672
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.119.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=673
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.120.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=674
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.121.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.V.121.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.122.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.122.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.122.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.122.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.122.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.122.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.122.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.123.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.123.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.123.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.123.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.123.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.123.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.124.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.124.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.124.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.124.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.124.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.124.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.124.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.124.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.124.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.125.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.125.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.125.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.125.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.125.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.125.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.125.15.pdf
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VI/126/15 

w sprawie przyjęcia „ Zasad udzielenia pomocy materialnej w 

formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu” 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

VI/127/15 

w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych w ramach 

realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2011-2016 w 2014r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

VI/128/15 w sprawie likwidacji aglomeracji Zagnańsk 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

VI/129/15 w sprawie likwidacji aglomeracji Klimontów 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

VI/130/15 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zagnańsk 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

 

VI/131/15 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Klimontów 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

 

VI/132/15 

w sprawie sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia 

Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

VI/133/15 

w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego, które mogą być  finansowane w 2015r. ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

VI/134/15 
w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Świętokrzyskiego 

Programu Pomocy Społecznej na lata 2012- 2017 za 2013 rok 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

VI/135/15 

w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy   Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2028 

RIO 

VI/136/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015r. 
RIO 

Publ. 

VI/137/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015r. 
RIO 

Publ. 

VI/138/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015r. 
RIO 

Publ. 

VI/139/15 

w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

VII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 27 kwietnia 2015r. 

 

   

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.126.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.126.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.126.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1065
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.127.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.127.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.127.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.128.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1066
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.129.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1067
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.130.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1068
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.131.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1069
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.132.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.132.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.132.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.133.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.133.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.133.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.133.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.134.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.134.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.135.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.135.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.135.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.136.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1070
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.137.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1071
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.138.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1072
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.139.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.139.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VI.139.15.pdf
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VII/140/15 

w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru wybranych 

gatunków roślin uprawnych na terenie województwa 

świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

VII/141/15 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu 

Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego  

z Organizacjami Pozarządowymi za 2014rok 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

VII/142/15 

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem 

pomieszczeń o łącznej powierzchni 42,57m2 w budynku 

administracyjno- technicznym szpitala oraz trzech miejsc 

parkingowych na działce o nr ewidencyjnym 238/41, na okres 3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

VII/143/15 

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 i Nr 

XLIV/773/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

VII/144/15 

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 241,50m2, na okres 3 lat, w budynkach 

Świętokrzyskiego Centrum Neurologii i Świętokrzyskiego 

Centrum Kardiologii w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

VII/145/15 

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach na wynajem części Nieruchomości  

o łącznej powierzchni 62,50m2 na okres jednego roku przy 

budynku Prosektorium w Kielcach ul. Radiowa 7 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

VII/146/15 
w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich  

w Województwie Świętokrzyskim 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

 

VII/147/15 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osób fizycznych, 

nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Końskie, 

oznaczonych w ewidencji gruntów w obr. Wincentów jako działki: 

nr ewid. 113/1 o pow. 0, 0009 ha, nr ewid.113/2 o pow. 0,0026 ha  

i nr ewid. 113/3 o pow.0, 0034 ha, zajętych pod budowę 

obwodnicy miasta Końskie na drodze wojewódzkiej Nr 728 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

VII/148/15 
w sprawie likwidacji internatu w Policealnej Szkole Medycznej im. 

H. Chrzanowskiej w Morawicy 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

VII/149/15 
w sprawie uchwalenia „ Programu rozwoju bazy sportowej na 

2015r. i lata następne w województwie świętokrzyskim” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

VII/150/15 w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej 
RIO 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.140.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.140.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.140.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1467
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.141.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.141.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.141.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.142.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.142.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.142.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.142.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.142.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.143.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.143.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.143.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.143.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.143.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.143.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.143.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.144.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.144.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.144.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.144.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.144.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.145.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.145.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.145.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.145.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.146.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.146.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1468
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.147.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.147.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.147.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.147.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.147.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.147.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.147.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.148.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.148.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1662
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.149.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.149.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.150.15.pdf
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na częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki 

Pedagogicznej w Skarżysku- Kamiennej 

VII/151/15 

w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2028 

RIO 

 

VII/152/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

RIO 

Publ. 

 

VII/153/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

RIO 

Publ. 

 

VII/154/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

RIO 

Publ. 

 

VII/155/15 

w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy  

w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej i sytuacji 

finansowej jednostki 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

VIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 18. maja 2015 r. 

 

VIII/156/15 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa 

świętokrzyskiego 

RIO 

VIII/157/15 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala Dziecięcego w Kielcach na zbycie spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w 

Kielcach przy ul. Orzeszkowej 8/28 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

VIII/158/15 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem 

części nieruchomości 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

VIII/159/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie 

wydzierżawienia infrastruktury pasywnej i aktywnej wybudowanej 

w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – 

województwo świętokrzyskie” na czas oznaczony dłuższy niż 3 

lata i przyjęciu głównych założeń umowy na wybór Operatora 

Infrastruktury w ramach Projektu „Sieć  Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej – województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-

26-046/10 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

VIII/160/15 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2028 

RIO 

VIII/161/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok RIO, 

Publ. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.150.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.150.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.151.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.151.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.151.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.152.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1469
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.153.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1470
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.154.15.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1471
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.155.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.155.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.155.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VII.155.15.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.156.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.156.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.156.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.156.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.157.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.157.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.157.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.157.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.158.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.158.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.158.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.159.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.159.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.159.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.159.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.159.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.159.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.159.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.159.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.160.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.160.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.160.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.VIII.161.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1675
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X sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 25. czerwca 2015 r. 

 

X/162/15 w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa 

Świętokrzyskiego za 2014 rok 

RIO 

X/163/15 w sprawie  absolutorium dla Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 

RIO 

X/164/15 w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Kielcach o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego województwa 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

X/165/15 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem 

powierzchni 2 400m2 z przeznaczeniem  na 65 miejsc 

parkingowych na okres 4 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

X/166/15 w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wynajem pomieszczenia  

o łącznej powierzchni 37, 30m2 na terenie krytej pływalni, na okres 

3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

X/167/15 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 848,53m2, na okres czterech lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

X/168/15 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

Wojewoda 

Świętokrzyski,  

publ. 

X/169/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osób fizycznych 

nieruchomości gruntowej położonej w Kazimierzy Wielkiej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0001 jako działki:  

nr 1404/2 o pow. 0,0372 ha i nr 1411/4 o pow. 0,0077ha 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

X/170/15 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skorzeszyce Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

X/171/15 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Korczyn Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

X/172/15 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

X/173/15 w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku do Rady Społecznej 

Doradztwa Rolniczego  w Modliszewicach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

X/174/15 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 

2014 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

X/175/15 w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy 

rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.162.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.162.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.162.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.163.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.163.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.164.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.164.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.164.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.165.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.165.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.165.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.165.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.166.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.166.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.166.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.166.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.167.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.167.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.167.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.168.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.168.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.168.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1998
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.169.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.169.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.169.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.169.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.169.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.170.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1999
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.171.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2000
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.172.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.172.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.172.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.173.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.173.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.174.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.174.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.175.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.175.2015.pdf
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świętokrzyskiego: Powiatowi Koneckiemu, Powiatowi 

Ostrowieckiemu, Gminie Kielce, 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 

X/176/15 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2028 

RIO 

X/177/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok RIO, 

publ.  

X/178/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok RIO, 

Publ. 

X/179/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok RIO, 

Publ. 

X/180/15 w sprawie  przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Muzeum Wsi Kieleckiej w przedmiocie 

działalności statutowej jednostki oraz przebiegu realizacji zadań 

inwestycyjnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

X/181/15 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Modliszewicach w przedmiocie działalności 

statutowej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem realizacji 

programów w ramach pomocy finansowej z Sekretariatu 

Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 10. lipca 2015 r. 

 

XII/182/15 w sprawie  połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach z 

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ 

XII/183/15 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala Dziecięcego w Kielcach na zbycie spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w 

Kielcach przy ul. Orzeszkowej 8/31 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XII/184/15 w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze nadanego uchwałą Nr 

XXI/371/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 

zmienionego uchwałami Nr XXV/445/12 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego i Nr XLV/807/14 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XII/185/15 w sprawie powierzenia Powiatowi Kazimierskiemu zadania 

publicznego w zakresie utworzenia i prowadzenia Regionalnej 

Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej 

RIO, 

publ 

XII/186/15 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej 

RIO, 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.175.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.175.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.175.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.175.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.175.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.175.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.175.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.176.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.176.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.176.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.177.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2001
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.178.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2002
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.179.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2003
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.180.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.180.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.180.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.180.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.181.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.181.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.181.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.181.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.181.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.X.181.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.182.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.182.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.182.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2227
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.183.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.183.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.183.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.183.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.184.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.184.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.184.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.184.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.184.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.184.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.185.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.185.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.185.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2228
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.186.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.186.2015.pdf
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Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2028 

XII/187/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok RIO, 

publ 

 

XIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 27. lipca 2015 r. 

 

XIII/188/15 w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIII/189/15 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia 

realizacji inwestycji pn.: „Utworzenie mieszkań chronionych dla 

osób niepełnosprawnych wraz z zapleczem pomieszczeń 

terapeutycznych i aktywizacji zawodowej w budynku po byłej 

szkole podstawowej na  dz. ewid.  152 w miejscowości Piasek 

Wielki, gm. Nowy Korczyn”, określonego w umowie Nr 54/RB/15 

z dnia 22 maja 2015r. zawartej z Caritas Diecezji Kieleckiej  

ul. Jana Pawła II 3 w Kielcach, skutkującego realizacją zadania  

w latach 2015- 2016, tj. inwestycji wieloletniej 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIII/190/15 uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie poparcia działań 

Pielęgniarek i Położnych zmierzających do wprowadzenia zmian 

systemowych dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki  

 i położnej 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIII/191/15 w sprawie udzielenia Gminie Włoszczowa pomocy rzeczowej  

w formie zestawu sprzętu nagłaśniającego, stanowiącego główną 

nagrodę w Plebiscycie Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja 

Innowacyjna Gmina 

RIO 

XIII/192/15 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2028 

RIO 

XIII/193/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok RIO 

Publ. 

XIII/194/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok RIO 

Publ 

XIII/195/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok RIO 

Publ 

XIII/196/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok RIO 

Publ. 

 

XIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 7. września 2015 r. 

 

XIV/197/15 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miedziana 

Góra  

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XIV/198/15 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zbelutka Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XIV/199/15 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Napęków Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XIV/200/15 w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu  

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.186.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XII.187.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2229
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.188.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.189.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.189.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.189.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.189.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.189.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.189.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.189.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.189.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.189.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.190.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.190.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.190.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.190.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.191.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.191.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.191.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.191.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.192.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.192.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.192.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.193.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2335
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.194.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2336
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.195.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2337
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIII.196.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2338
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.197.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.197.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2652
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.198.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2653
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.199.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2654
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.200.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.200.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2655
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XIV/201/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/84/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania 

członków Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby 

prawnej – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Kielcach  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/202/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/84/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania 

członków Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby 

prawnej – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/203/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/84/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania 

członków Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby 

prawnej – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/204/15 w sprawie wyrażenia zamiaru pozbawienia kategorii drogi 

wojewódzkiej 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/205/15 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2028 

RIO 

XIV/206/15 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2028 

RIO 

XIV/207/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok RIO  

Publ. 

XIV/208/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok RIO  

Publ. 

XIV/209/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok RIO  

Publ.  

XIV/210/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok RIO  

Publ.  

XIV/211/15  przyjmująca Stanowisko w sprawie uczczenia 35. rocznicy 

utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

„Solidarność” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/212/15 

 
przyjmująca stanowisko w sprawie sytuacji na rynkach rolnych 

w województwie świętokrzyskim   

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/213/15 w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej o wprowadzenie pod obrady Sejmu RP ustawy o zmianie 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji dla niektórych 

podmiotów  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/214/15 w sprawie przyjęcia apelu do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej o dalsze finansowanie Programu 

likwidacji zakładów górniczych Kopalni Siarki „Machów” S.A.: 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.201.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.201.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.201.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.201.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.201.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.202.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.202.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.202.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.202.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.202.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.203.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.203.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.203.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.203.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.203.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.204.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.204.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.205.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.205.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.205.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.206.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.206.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.206.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.207.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2656
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.208.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2657
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.209.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2658
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.210.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2659
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.211.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.211.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.211.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.212.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.212.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.213.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.213.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.213.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.213.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.214.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.214.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIV.214.2015.pdf
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XV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 28. września 2015 r. 

 

 

XV/215/15 w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Budżetu  

i Finansów 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

XV/216/15 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka 

drogi na terenie miasta Połaniec oraz ustalenia przebiegu dróg 

wojewódzkich 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XV/217/15 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2014 roku 

Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób 

niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczaniu 

społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania 

osób niepełnosprawnych na lata 2014- 2020 

Wojewoda 

Świętokrzyski,  

XV/218/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/133/15 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie określenia 

zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą 

być finansowane w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski,  

XV/219/15 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach na wynajem części nieruchomości 

gruntowej o łącznej powierzchni 50,00m
2
 na okres 3 lat przy 

budynku Szpitala w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

XV/220/15 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 121,76m
2
, na okres czterech lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XV/221/15 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2028 

RIO 

XV/222/15 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2028 

RIO 

XV/223/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok RIO  

Publ. 

XV/224/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok RIO  

Publ. 

XV/225/15 w sprawie przyjęcia stanowiska o konieczności niezwłocznego 

podjęcia działań mających na celu ostateczne wypracowanie nowej 

koncepcji funkcjonowania Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej 

„Ciuchcia Expres Ponidzie” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XV/226/15 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Świętokrzyskiego w przedmiocie skuteczności realizacji 

interpelacji złożonych przez radnych w II półroczu 2014 r. 

i I półroczu 2015 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.215.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.215.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.216.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.216.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.216.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2878/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.217.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.217.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.217.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.217.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.217.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.218.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.218.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.218.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.218.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.218.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.219.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.219.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.219.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.219.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.220.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.220.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.220.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.221.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.221.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.221.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.222.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.222.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.222.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.223.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2879/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.224.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2880/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.225.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.225.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.225.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.225.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.226.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.226.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.226.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.226.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XV.226.2015.pdf
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XVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 30. października 2015 r. 

 

XVI/227/15 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łopuszno Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XVI/228/15 w sprawie obszaru i granic aglomeracji Gnieździska 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XVI/229/15 w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie, w drodze darowizny, przez 

Województwo Świętokrzyskie na rzecz Gminy Masłów prawa 

własności zabudowanej nieruchomości położonej w Masłowie 

Pierwszym, gmina Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 1102/5 o pow. 0,8112ha 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVI/230/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez 

Województwo Świętokrzyskie na rzecz Muzeum Wsi Kieleckiej w 

Kielcach prawa własności nieruchomości gruntowej położonej  

w Bodzentynie, gmina Bodzentyn, oznaczonej - w ewidencji 

gruntów jako działka nr 1963/1 o pow.0,0514 ha 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVI/231/15 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem 

pomieszczeń o łącznej powierzchni 58,22m2 na okres 3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVI/232/15 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem 

pomieszczeń o łącznej powierzchni 549,70m2 w Wojewódzkiej 

Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze  

ul. Jagiellońska 72 w Kielcach na okres 3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVI/233/15 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem 

pomieszczeń o łącznej powierzchni 95,49m2 w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze, na okres do 

31.08.2016 roku 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVI/234/15  w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy 

finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności 

Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku- Kamiennej 

RIO 

XVI/235/15  w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

 w Europejskim Banku Inwestycyjnym 

 

RIO 

XVI/236/15  w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa na lata 2015-2028 

RIO 

XVI/237/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa na lata 2015-2028 

RIO 

XVI/238/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa na lata 2015-2028 

RIO 

XVI/239/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok RIO, 

Publ. 

XVI/240/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok RIO, 

Publ. 

XVI/241/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok RIO, 

Publ. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.227.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3156/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.228.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3157/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.229.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.229.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.229.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.229.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.229.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.230.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.230.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.230.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.230.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.230.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.231.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.231.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.231.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.232.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.232.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.232.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.232.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.232.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.233.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.233.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.233.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.233.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.233.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.234.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.234.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.234.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.235.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.235.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.236.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.236.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.237.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.237.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.238.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.238.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.239.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3158/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.240.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3159/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.241.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3160/
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XVI/242/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok RIO, 

Publ. 

XVI/243/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/866/14 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014 roku 

w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej 

województwa 

RIO 

XVI/244/15 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach w 

przedmiocie działalności statutowej jednostki oraz realizacji zadań 

finansowanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych – wykonywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy 

w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVI/245/15 w sprawie skargi na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVI/246/15 w sprawie petycji do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XVII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 27. listopada 2015 r. 

 

XVII/247/15 w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju infrastruktury 

transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020”  

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XVII/248/15 

 
w sprawie określenia ,,Aktualizacji Programu ochrony powietrza 

dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań 

krótkoterminowych” 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XVII/249/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/140/15 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia 

dnia zakończenia okresu zbioru wybranych gatunków roślin 

uprawianych na terenie województwa świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XVII/250/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie od osób fizycznych, w drodze umowy sprzedaży, 

nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Małogoszcz, 

oznaczonej w ewidencji gruntów w obr. 0001 Małogoszcz jako 

działka nr 223/6 o pow. 0,0161 ha 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVII/251/15 w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum 

Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na 

wynajem dziewięciu stanowisk garażowych o łącznej powierzchni 

171m2 zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Pakosz 72, na okres 3 

lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVII/252/15 w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka 

drogi w miejscowości Cedzyna od km 87+485 do km 89+337, 

który został zaliczony do kategorii dróg wojewódzkich na 

podstawie art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 13 września 

2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XVII/253/15 w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków 

ulic Legionów i Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej, które 

zostały zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich na podstawie art. 

2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 13 września 2013 r.  

o zmianie ustawy o drogach publicznych 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XVII/254/15 

 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2012-2014 

„Programu opieki nad zabytkami województwa świętokrzyskiego” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.242.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3161/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.243.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.243.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.243.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.243.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.244.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.244.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.244.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.244.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.244.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.244.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.245.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVI.246.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.247.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.247.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3889/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.248.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.248.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.248.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3890/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.249.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.249.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.249.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.249.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3891/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.250.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.250.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.250.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.250.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.250.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.251.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.251.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.251.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.251.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.251.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.252.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.252.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.252.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.252.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.252.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3892/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.253.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.253.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.253.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.253.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.253.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3893/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.254.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.254.2015.pdf
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XVII/255/15 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa na lata 2015-2028 

RIO 

XVII/256/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

 

RIO, 

publ. 

XVII/257/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

 

RIO, 

publ. 

XVII/258/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

 

RIO, 

publ. 

XVII/259/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

 

RIO, 

publ. 

XVII/260/15 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 2014 r. do 30 września 2015 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 14. grudnia 2015 r. 

XVIII/261/15 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/14 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie składu 

osobowego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z 

Zagranicą 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XVIII/262/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/14 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie składu 

osobowego Komisji Budżetu i Finansów 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVIII/263/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/31/14 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uzupełnienia 

składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVIII/264/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/14 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie składu 

osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVIII/265/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/14 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie składu 

osobowego Komisji Samorządu Terytorialnego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVIII/266/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/14 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie składu 

osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony 

Środowiska. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVIII/267/15 w sprawie powołania Komisji Statutowej 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVIII/268/15 

 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVIII/269/15 zmieniająca Uchwałę Nr III/79/14 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru 

przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do 

składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 

w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.255.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.255.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.255.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.256.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3894/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.257.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3895/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.258.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3896/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.259.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3897/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.260.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.260.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.260.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.260.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVII.260.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.261.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.261.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.261.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.261.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.262.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.262.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.262.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.263.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.263.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.263.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.264.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.264.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.264.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.265.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.265.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.265.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.266.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.266.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.266.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.266.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.267.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.268.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.269.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.269.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.269.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.269.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.269.2015.pdf
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XVIII/270/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/112/15 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia 

składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVIII/271/15 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy 

Samorządu Województwa  Świętokrzyskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2016 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVIII/272/15 W sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa na lata 2015-2028  

RIO, 

publ. 

XVIII/273/15 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok 

 

RIO, 

publ. 

 

XIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 29. grudnia 2015 r. 

XIX/274/15 

 
 w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XIX/275/15  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2016-2043 

RIO 

 

XIX/276/15 w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 

2016 rok 

RIO, 

publ. 

XIX/277/15 w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Finansów o zwiększenie                          

kwoty rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie budowy, 

przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i 

zarządzania tymi drogami 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Prezes Rady 

Ministrów, 

Minister 

Finansów, 

Komisja 

Wspólna Rządu 

i Samorządu 

Terytorialnego  

 

XIX/278/15  w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatów Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

XIX/279/15 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu małej retencji 

dla województwa świętokrzyskiego” za lata 2013-2014 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIX/280/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa na lata 2015-2028 

RIO  

 

XIX/281/15  w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok  RIO,  

publ. 

XIX/282/15  w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok  RIO,  

publ. 

XIX/283/15  w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok  RIO,  

publ. 

XIX/284/15 

 
w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2015 roku nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 

RIO 

 

XIX/285/15 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2015 rok 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIX/286/15 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  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.270.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.270.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.270.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.270.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.271.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.271.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.271.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.272.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.272.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XVIII.273.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2015/4113/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.274.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.274.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.275.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.275.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.276.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.276.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/242/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.277.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.277.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.277.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.277.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.277.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.278.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/165/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.279.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.279.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.280.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.280.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.281.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/166/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.282.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/167/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.283.2015.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/168/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.284.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.284.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.285.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.285.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.286.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.286.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.286.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.286.2015.pdf
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1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. 

 
XIX/287/15  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 

2016 rok 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIX/288/15 w sprawie przyjęcia apelu o konieczności umożliwienia wsparcia w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, szpitali z terenu województwa świętokrzyskiego 

posiadających oddziały kliniczne 

Wojewoda  

Świętokrzyski, 

Prezes Rady 

Ministrów, 

Sejmowa 

Komisja 

Zdrowia, 

Minister 

Zdrowia, 

Minister 

Rozwoju 

 

XX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 5. lutego 2016 r. 
 

XX/289/16 przyjmująca stanowisko w sprawie integralności Województwa 

Świętokrzyskiego. 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XX/290/16 

 
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla 

województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z perspektywą 

do 2025 roku” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XX/291/16 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 

uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 

2016 roku w województwie świętokrzyskim 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

publ. 

 

XX/292/16  w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawienia 

stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia 

sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

publ. 

XX/293/16 w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 

nadanego uchwałą Nr XXI/364/12 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego, zmienionego uchwałami Nr XXV/440/12 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego   i Nr XXIX/521/13 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski,  

 

XX/294/16  w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy na wynajem pomieszczenia o łącznej 

powierzchni 46 m2 w budynku R szpitala, na okres 3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski,  

XX/295/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce – 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na 

wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej 

dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego  

w ramach ,,Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” 

RIO 

XX/296/16 w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej RIO  

 

XX/297/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa na lata 2016-2028 

RIO,  

 

XX/298/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa na lata 2016-2028 

RIO,  

 

XX/299/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok RIO,  

publ. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.286.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.287.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.287.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.288.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.288.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.288.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2015/4233/uchwala.nr.XIX.288.2015.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.289.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.289.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.290.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.290.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.290.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.291.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.291.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.291.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/545/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.292.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.292.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.292.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/546/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.293.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.293.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.293.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.293.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.293.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.294.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.294.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.294.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.295.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.295.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.295.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.295.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.295.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.296.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.297.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.297.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.298.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.298.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.299.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/547/


23 

 

XX/300/16  w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok RIO, 

publ. 

XX/301/16  w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok  RIO, 

publ. 

XX/302/16  w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok  RIO, 

publ. 

 

XXI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 21. marca 2016 r. 
 

XXI/303/16 w sprawie przyjęcia przez Województwo Świętokrzyskie od 

Województwa Lubelskiego powierzonego zadania publicznego w 

zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/304 /16 

 
w sprawie przyjęcia przez Województwo Świętokrzyskie od 

Województwa Podkarpackiego powierzonego zadania publicznego 

w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXI/305/16 w sprawie wyrażenia zamiaru zaliczenia nowo budowanego 

odcinka drogi do kategorii drogi wojewódzkiej 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XXI/306/16 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 

 

XXI/307/16 w sprawie przyjęcia stanowiska projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Chęcińsko 

– Kieleckiego Parku Krajobrazowego  

Wojewoda 

Świętokrzyski  

 

XXI/308/16 w sprawie przyjęcia do realizacji Regionalnego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej w województwie świętokrzyskim do 2020 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/309/16 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2016 r. ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXI/310/16 w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych w ramach 

realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2011-2016 w 2015 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/311/16 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 41,11m
2
 na parterze budynku Świętokrzyskiego 

Centrum Pediatrii w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, na okres 3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/312/16 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach na wynajem pomieszczenia o łącznej 

powierzchni 18,85m
2
, na okres czterech lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/313/16 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 

XXI/314/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 

Świętokrzyskie Gminie Masłów 

RIO 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.300.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/548/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.301.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/549/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XX.302.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/550/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.303.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.303.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.303.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.304.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.304.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.304.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.305.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.305.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.306.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.306.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.306.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.306.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.306.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.307.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.307.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.307.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.308.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.308.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.309.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.309.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.309.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.309.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.310.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.310.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.310.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.311.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.311.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.311.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.311.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.312.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.312.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.312.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.313.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.313.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.313.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.313.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.314.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.314.2016.pdf
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XXI/315 /16 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043 

RIO 

XXI/316/16 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2016-2043 

RIO 

XXI/317/16  w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok RIO, 

publ. 

XXI/318/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok RIO, 

publ. 

XXI/319/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok RIO, 

publ. 

XXI/320/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok RIO, 

publ. 

XXI/321/16  w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w przedmiocie działalności statutowej i sytuacji 

finansowej jednostki w latach 2014-2015 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/322/16  w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Muzeum Narodowym w Kielcach w 

przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2014- 2015 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXI/323/16 przyjmująca stanowisko w sprawie problemów występujących w 

trakcie przygotowania i realizacji inwestycji 

przeciwpowodziowych na terenie województwa świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 29. kwietnia 2016 r. 
 

XXII/324/16 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie instytucji kultury Muzeum 

Regionalne w Wiślicy 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXII/325/16 w sprawie przyjęcia Programu rozwoju bazy sportowej na 2016 rok 

i lata następne w województwie świętokrzyskim 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXII/326/16 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa na lata 2016-2028 

RIO, 

XXII/327/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok RIO, 

pub 

XXII/328/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok RIO, 

pub 

 

XXIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 23. maja 2016 r. 
 

XXIII/329/16 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie instytucji kultury 

Muzeum Narodowe w Kielcach i Muzeum Regionalne w Wiślicy. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIII/330/16 

 
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 

Świętokrzyskiego. 

RIO 

XXIII/331/16 w sprawie założenia Policealnej Szkoły dla Dorosłych w 

Skarżysku-Kamiennej. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIII/332/16 w sprawie założenia Policealnej Szkoły dla Dorosłych w 

Morawicy. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.315.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.315.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.315.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.316.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.316.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.316.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.317.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/987/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.318.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/988/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.319.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/989/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.320.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/990/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.321.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.321.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.321.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.321.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.322.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.322.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.322.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.323.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.323.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXI.323.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXII.324.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXII.324.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXII.325.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXII.325.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXII.326.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXII.326.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXII.326.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXII.327.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1474/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXII.328.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1475/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.329.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.329.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.330.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.330.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.330.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.330.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.331.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.331.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.332.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.332.2016.pdf
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XXIII/333/16 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu 

Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi za 2015 rok 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIII/334/16 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach na wynajem części nieruchomości o 

łącznej powierzchni 62,50 m
2
 na okres jednego roku przy budynku 

Prosektorium w Kielcach ul. Radiowa 7 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIII/335/16 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa na lata 2016-2043. 

RIO 

XXIII/336/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok. RIO, 

publ. 

XXIII/337/16  w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok.  

 

RIO,  

publ. 

XXIII/338/16 w sprawie skargi na Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIII/339/16 przyjmująca stanowisko w sprawie podjęcia działań mających na 

celu rozwiązanie problemu dotyczącego stabilnego funkcjonowania 

Elektrowni Połaniec. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIII/340/16 przyjmująca apel w sprawie upamiętnienia ofiar przewrotu 

majowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 27. czerwca 2016 r. 
 

XXIV/341/16 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa 

Świętokrzyskiego za 2015 rok 

RIO 

XXIV/342/16 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. 

RIO 

XXIV/343/16 w sprawie rozpatrzenia informacji Świętokrzyskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym 

województwa świętokrzyskiego w 2015 roku  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIV/344/16 w sprawie przyjęcia przez Województwo Świętokrzyskie od 

Województwa Mazowieckiego powierzonego zadania publicznego 

w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIV/345/16 w sprawie rozwiązania zespołu szkół pn. „Centrum Kształcenia 

Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej” i 

założenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Skarżysku-Kamiennej 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIV/346/16 w sprawie założenia Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Morawicy 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIV/347/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, przez 

Województwo Świętokrzyskie na rzecz Teatru im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach udziału wynoszącego 96000/2304000 

części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej 

w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 32, oznaczonej w ewidencji 

gruntów, obręb 0016, jako działka nr 214 o pow. 0,2295 ha 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIV/348/16 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 

2015 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.333.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.333.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.333.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.334.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.334.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.334.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.334.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.335.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.335.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.335.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.336.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1688/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.337.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1688/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.338.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.339.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.339.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.339.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.340.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIII.340.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.341.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.341.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.341.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.342.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.342.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.343.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.343.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.343.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.344.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.344.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.344.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.345.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.345.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.345.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.345.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.346.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.346.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.347.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.347.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.347.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.347.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.347.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.347.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.348.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.348.2016.pdf
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XXIV/349/16 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Gorze nadanego 

uchwałą Nr XXI/366/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 

zmienionego uchwałami Nr XXV/443/12 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego i Nr XLVII/837/14 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIV/350/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Gminie Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 

„50 Dymarki Świętokrzyskie” 

RIO 

XXIV/351/16 sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 

2016-2028  

RIO 

 

XXIV/352/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok RIO, 

publ. 

XXIV/353/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok RIO, 

publ. 

XXIV/354/16 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 

RIO 

XXIV/355/16 w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 27. lipca 2016 r. 
 

XXV/356/16 w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego”, 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXV/357/16 w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego” 2016-2022, 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXV/358/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/309/16 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie określenia 

zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą 

być finansowane w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXV/359/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy 

Koprzywnica na realizację  zadań w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, 

RIO 

XXV/360/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pacanów na 

realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, 

RIO 

XXV/361/16 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043, 

RIO 

XXV/362/16 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043, 

RIO 

XXV/363/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok, RIO 

Publ. 

XXV/364/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok, RIO 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.349.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.349.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.349.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.349.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.349.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.349.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.350.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.350.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.350.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.351.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.351.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.351.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.352.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2083/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.353.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2084/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.354.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.354.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.354.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.354.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.354.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIV.355.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.356.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.356.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.357.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.357.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2411/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.358.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.358.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.358.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.358.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.358.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.359.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.359.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.359.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.360.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.360.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.360.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.361.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.361.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.361.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.362.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.362.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.362.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.363.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2412/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.364.2016.pdf
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Publ. 

XXV/365/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok, RIO 

Publ. 

XXV/366/16 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Regionalnym Centrum Naukowo- 

Technologicznym w Podzamczu w przedmiocie działalności 

statutowej w latach 2014-2015 z uwzględnieniem przyszłości 

jednostki. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 26. września 2016 r. 

XXVI/367/16 w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Infrastruktury 

Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020”. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

Obwieszczenie 

Wojewody 
Świętokrzyskiego 
z dnia 17 

października 

2016 r. o 

sprostowaniu 

błędu 

XXVI/368/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/699/14 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w 

sprawie wyznaczenia aglomeracji Kielce. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXVI/369/16 w sprawie zmiany uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kunów. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXVI/370/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/227/15 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łopuszno. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXVI/371/16 w sprawie utworzenia Chęcińsko – Kieleckiego Parku 

Krajobrazowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXVI/372/16 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.I.4130.69.2016 z dnia 

26.08.2016 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVI/373/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/84/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania 

członków Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby 

prawnej – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i 

Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVI/374/16 w sprawie rozpatrzenia wniosku Rady Gminy Nowa Słupia w 

sprawie podjęcia uchwały o wyznaczenie obszaru chronionego 

krajobrazu pn. Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu na 

terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Gminie 

Nowa Słupia. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVI/375/16 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 145,72m
2
 na okres czterech lat. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVI/376/16 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała  w Czerwonej Górze na wynajem 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2413/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXV.365.2016.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVI.372.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVI.373.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVI.373.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVI.373.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVI.373.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVI.373.2016.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVI.374.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVI.374.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVI.374.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVI.375.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVI.375.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVI.375.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVI.376.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVI.376.2016.pdf
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pomieszczeń o łącznej powierzchni 108,99 m2 w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze i Wojewódzkiej 

Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze ul. 

Jagiellońska 72 w Kielcach, na okres do 30.08.2019 roku. 
XXVI/377/16 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem 

pomieszczeń oraz gruntu o łącznej powierzchni 1 191,99 m
2
 w 

Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej 

Górze ul. Jagiellońska 72 w Kielcach, na okres  do 31.12.2017 roku 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVI/378/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży,od osoby fizycznej 

nieruchomości położonej w obrębie Kamieńczyce, gmina 

Kazimierza Wielka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

nr 104/3 o pow. 0,0077 ha. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVI/379/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osób fizycznych, 

nieruchomości gruntowych położonych w Radlinie, gmina Górno, 

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 211/8 o pow. 

0,0272 ha, nr 211/10 o pow. 0,1506 ha i nr 211/12 o pow. 0,0194 

ha, zajętych pod drogę wojewódzką Nr 745. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVI/380/16 w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy 

finansowej. 

RIO 

XXVI/381/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Skarżysko 

Kościelne na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej. 

 

RIO 

XXVI/382/16 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043. 

RIO 

XXVI/383/16 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043. 

RIO 

XXVI/384/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok. RIO, 

Publ. 

XXVI/385/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok. RIO, 

Publ. 

XXVI/386/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok. RIO, 

Publ. 

XXVI/387/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok. RIO, 

Publ. 

XXVI/388/16 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Świętokrzyskiego w przedmiocie skuteczności realizacji 

interpelacji złożonych przez radnych w II półroczu 

2015 r. i I półroczu 2016 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVI/389/16 przyjmującą stanowisko w sprawie sytuacji na rynkach rolnych  

w województwie świętokrzyskim. 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski  

XXVI/390/16 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  

w związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa 

Świętokrzyskiego uchwały Nr XIV/200/15 z dnia 7 września 2015 

Wojewoda 

Świętokrzyski  
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roku w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. 

 
 

XXVII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 28. października 2016 r. 

XXVII/391/16  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/84/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania 

członków Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby 

prawnej – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXVII/392/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/699/14 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kielce. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXVII/393/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/289/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Mniów. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXVII/394/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/302/12 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Nowy Korczyn. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXVII/395/16 w sprawie zmiany uchwały Nr III/56/14 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic  aglomeracji Bliżyn. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXVII/396/16 w sprawie zmiany uchwały Nr III/58/14 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Starachowice. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXVII/397/16 w sprawie likwidacji aglomeracji Strawczyn. Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXVII/398/16 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Strawczyn. Wojewoda 

Świętokrzysk 

Publ. 

XXVII/399/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla 

szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów 

ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku 

szkolnym 2016/2017 w ramach projektu pozakonkursowego 

Województwa Świętokrzyskiego pn. Regionalny program 

stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów 

i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego 

realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXVII/400/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla 

szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych 

w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2016/2017 

w ramach projektu pozakonkursowego Województwa 

Świętokrzyskiego pn. Regionalny program stypendialny dla 

szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych 

województwa świętokrzyskiego realizowanego w obszarze 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVI.390.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVI.390.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.391.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.391.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.391.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.391.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.391.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.392.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.392.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.392.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3215/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.393.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.393.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.393.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3216/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.394.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.394.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.394.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3217/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.395.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.395.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.395.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3218/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.396.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.396.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.396.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3427/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.397.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3219/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.398.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3220/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.399.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.399.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.399.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.399.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.399.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.399.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.399.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.399.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.399.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3221/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.400.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.400.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.400.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.400.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.400.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.400.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.400.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.400.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.400.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3222/
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XXVII/401/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Gminie Strawczyn z przeznaczeniem na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia parkowego Alei Lipowej 

w Oblęgorku”. 

RIO 

XXVII/402/16 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043. 

RIO 

XXVII/403/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok. RIO 

Publ. 

XXVII/404/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok. RIO 

Publ. 

XXVII/405/16 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO 

XXVII/406/16 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXVII/407/16 w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego 

działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 

w Modliszewicach. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 25. listopada 2016 r. 

XXVIII/408/16  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/181/04 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2004 r. w zakresie wysokości 

stawek opłat za zajęcie 1m
2
 pasa drogowego dróg wojewódzkich 

Województwa Świętokrzyskiego na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

 

XXVIII/409/16 w sprawie udzielenia Gminie Staszów pomocy rzeczowej w formie 

ZESTAWU SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, stanowiącego 

główną nagrodę w Plebiscycie Moje Innowacyjne Otoczenie - 

Moja Innowacyjna Gmina. 

RIO 

XXVIII/410/16 w sprawie. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonych w miejscowości 

Umianowice, gm. Kije o łącznej powierzchni 13,58 ha, 

przeznaczonych na działalność statutową Zespołu Świętokrzyskich 

i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

XXVIII/411/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/287/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Wodzisław. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXVIII/412/16 w sprawie likwidacji aglomeracji Kije. Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXVIII/413/16 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kije. Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXVIII/414/16 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2017 rok. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

XXVIII/415/16 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043. 

RIO 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.401.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.401.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.401.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.401.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.402.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.402.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.402.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.403.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3223/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.404.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3224/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.405.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.406.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.407.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.407.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.407.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVII.407.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.408.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.408.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.408.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.408.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.408.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.408.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3890/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.409.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.409.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.409.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.409.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.410.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.410.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.410.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.410.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.410.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.411.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.411.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.411.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3891/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.412.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3892/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.413.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3893/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.414.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.414.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.414.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.415.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.415.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.415.2016.pdf
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XXVIII/416/16 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO 

XXVIII/417/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok. RIO, 

publ. 

XXVIII/418/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok. RIO, 

Publ. 

XXVIII/419/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok. RIO 

Publ. 

XXVIII/420/16 przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 

im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w przedmiocie działalności 

statutowej jednostki i przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych 

w latach 2014 – 2015. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 29. grudnia 2016 r. 

XXIX/421/16  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2017-2033. 

  

RIO 

XXIX/422/16 w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 

2017 rok. 

 

RIO, 

Publ. 

XXIX/423/16 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Statutu 

Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

XXIX/424/16 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum 

Narodowe w Kielcach i Muzeum Regionalne w Wiślicy. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

XXIX/425/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie, w drodze umów sprzedaży, od osób fizycznych, 

nieruchomości gruntowych położonych w Końskich, gmina 

Końskie, oznaczonych w ewidencji gruntów, obręb 0001, jako 

działki nr 645/3 o pow. 0,0246 ha i nr 646/3 o pow.0,0182 ha. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

XXIX/426/16 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043. 

RIO 

XXIX/427/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok. RIO, 

Publ. 

XXIX/428/16 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok. RIO, 

Publ. 

XXIX/429/16 w sprawie wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2016. 

RIO 

XXIX/430/16 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2016 rok. 

RIO, 

 

XXIX/431/16 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 2015 r. do 30 września 2016 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXIX/432/16 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 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.416.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.417.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3894/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.418.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3895/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.419.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3896/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.420.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.420.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.420.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.420.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXVIII.420.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.421.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.421.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.422.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.422.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/15/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.423.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.423.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.424.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.424.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.425.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.425.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.425.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.425.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.425.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.426.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.426.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.426.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.427.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.428.2016.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/16/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.429.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.429.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.430.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.430.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.431.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.431.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.431.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.431.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.431.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.432.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.432.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.432.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.432.2016.pdf
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1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. 
XXIX/433/16 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 

2017 r. 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 23. stycznia 2017 r. 

XXX/434/17 w sprawie likwidacji aglomeracji Oleszno. Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXX/435/17 w sprawie likwidacji aglomeracji Kazimierza Wielka. Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXX/436/17 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kazimierza 

Wielka. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXX/437/17 w sprawie przyjęcia do realizacji Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

XXX/438/17 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO, 

XXX/439/17 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033. 

RIO 

XXX/440/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok. RIO, 

Publ. 

XXX/441/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok. RIO, 

Publ. 

XXX/442/17 przyjmująca Stanowisko w sprawie zakwalifikowania 

Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego 

„Górka” im. dr. Sz. Starkiewicza w Busku - Zdroju do sieci szpitali 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXX/443/17 przyjmującą stanowisko sprawie zmian w zakresie realizacji 

Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 13. marca 2017 r. 

XXXI/444/17 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 

uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 

2017 roku w województwie świętokrzyskim. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXXI/445/17 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 

XXXI/446/17 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie otuliny 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.432.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.433.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2016/4741/uchwala.nr.XXIX.433.2016.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXX.434.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/466/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXX.435.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/467/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXX.436.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXX.436.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/468/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXX.437.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXX.437.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXX.438.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXX.439.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXX.439.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXX.439.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXX.440.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/469/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXX.441.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/470/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXX.442.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXX.442.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXX.442.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXX.443.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXX.443.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.444.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.444.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.444.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/979/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.445.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.445.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.445.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.445.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.445.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.446.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.446.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.446.2017.pdf
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Świętokrzyskiego Parku Narodowego w gminie Nowa Słupia. 

XXXI/447/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce – 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na 

wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej 

dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w 

ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXI/448/17 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2017 r. ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXI/449/17 w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych w ramach 

realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2011-2016 w 2016 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXI/450/17 w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady 

Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXI/451/17 w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania 

stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia 

sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXXI/452/17 w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy 

finansowej. 

RIO 

XXXI/453/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 

Świętokrzyskie dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na 

przebudowę drogi powiatowej Nr 178 Sędziszów – Mierzawa. 

RIO 

XXXI/454/17 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO 

XXXI/455/17 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033. 

RIO 

XXXI/456/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok. RIO, 

Publ. 

XXXI/457/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok. RIO, 

Publ. 

XXXI/458/17 przyjmująca Apel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.446.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.447.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.447.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.447.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.447.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.447.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.448.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.448.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.448.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.448.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.449.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.449.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.449.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.450.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.450.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.450.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.451.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.451.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.451.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/980/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.452.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.452.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.453.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.453.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.453.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.454.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.455.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.455.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.455.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.456.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/981/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.457.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/982/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.458.2017.pdf
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sprawie umożliwienia chorym na SMA w Polsce dostępu do 

leczenia nusinersenem. 

 

XXXII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 24. kwietnia 2017 r. 

XXXII/459/17 w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wynajem pomieszczeń 

o łącznej powierzchni 315,5 m2 na prowadzenie działalności 

oświatowej przez Zespół Szkół Specjalnych przy ŚCR 

w Czarnieckiej Górze, na okres 5 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

 

XXXII/460/17 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem 

pomieszczeń o łącznej powierzchni 133,67 m2 z przeznaczeniem 

na cele biurowe, socjalne i magazynowe, na okres 3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXII/461/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez 

Województwo Świętokrzyskie na rzecz Powiatu Starachowickiego 

prawa własności nieruchomości położonej w Starachowicach, 

oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0001 jako działki nr 

1249 o pow. 0,3160 ha i nr 1287 o pow. 0,6794 ha i w obrębie 

0002 jako działka nr 3/4 o pow. 0,8409 ha 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXII/462/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo 

Świętokrzyskie, w drodze umów sprzedaży, od osób fizycznych 

nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Gnieździska, 

gmina Łopuszno, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 

386/1 o pow. 0,0138 ha, nr 387/1 o pow. 0,0019 ha, nr 438/1 

o pow. 0,0010 ha i nr 439/1 o pow. 0,0049 ha 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXII/463/17 w sprawie. zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 -2033. 

RIO 

XXXII/464/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok RIO, 

Publ. 

XXXII/465/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok RIO, 

Publ. 

XXXII/466/17 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.458.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXI.458.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.459.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.459.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.459.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.459.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.459.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.460.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.460.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.460.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.460.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.461.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.461.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.461.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.461.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.461.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.461.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.462.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.462.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.462.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.462.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.462.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.462.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.463.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.463.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.463.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.464.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1653/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.465.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1654/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.466.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.466.2017.pdf


35 

 

i Urządzeń Wodnych w Kielcach w przedmiocie działalności 

statutowej oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych w latach 

2014-2016 

XXXII/467/17 przyjmująca stanowisko w sprawie rekompensat wodno-

środowiskowych dla rybaków śródlądowych 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 26. maja 2017 r. 

 

XXXIII/468/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/286/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Pawłów 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

 

XXXIII/469/17 w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

w gminie Nowa Słupia 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

 

XXXIII/470/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego umowy na realizację inwestycji 

obejmującej lata budżetowe 2017-2018, 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 

 

XXXIII/471/17 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu 

Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXIII/472/17 w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy 

Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXIII/473/17 projektu uchwały w sprawie założenia Zespołu Szkół Specjalnych  

przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXIII/474/17 projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo 

Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu 

terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi 

Jędrzejowskiemu, Powiatowi Opatowskiemu, Powiatowi 

RIO, 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.466.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.466.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.466.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.467.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXII.467.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.468.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.468.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.468.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1834/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.469.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.469.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.469.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1835/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.470.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.470.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.470.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.470.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.470.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.470.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.470.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.471.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.471.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.471.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.472.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.472.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.473.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.473.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
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Skarżyskiemu, Powiatowi Starachowickiemu, Powiatowi 

Buskiemu, Powiatowi Włoszczowskiemu, Powiatowi 

Sandomierskiemu, Gminie Kielce, Powiatowi Ostrowieckiemu, 

Powiatowi Kazimierskiemu, Powiatowi Staszowskiemu, Powiatowi 

Koneckiemu, Powiatowi Kieleckiemu, Powiatowi Pińczowskiemu 

oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 124, 26-110 Skarżysko-

Kamienna w związku z realizowanym projektem pn. „Nowoczesna 

Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region”, współfinansowanym 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś 

Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 

Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego 

i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie 

jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia 

i rozwoju CKZiU 

XXXIII/475/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 

Świętokrzyskie dla Powiatu Kieleckiego na zadanie p.n.: 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0379T w m. Czerwona Góra 

RIO 

XXXIII/476/17 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033 

RIO 

XXXIII/477/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok RIO 

Publ. 

XXXIII/478/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok RIO 

Publ. 

XXXIII/479/17 przyjmująca Apel o podjęcie działań związanych z 

zabezpieczeniem środków na rekompensaty dla rolników 

województwa świętokrzyskiego w celu pokrycia poniesionych strat 

wyrządzonych przez przymrozki, które wystąpiły w miesiącu 

kwietniu i maju 2017 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIII/480/17 w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIII/474/17 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 roku w 

RIO 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.474.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.475.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.475.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.475.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.476.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.476.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.476.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.477.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1836/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.478.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1837/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.479.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.479.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.479.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.479.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.479.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
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sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy 

rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa 

świętokrzyskiego: Powiatowi Jędrzejowskiemu, Powiatowi 

Opatowskiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, Powiatowi 

Starachowickiemu, Powiatowi Buskiemu, Powiatowi 

Włoszczowskiemu, Powiatowi Sandomierskiemu, Gminie Kielce, 

Powiatowi Ostrowieckiemu, Powiatowi Kazimierskiemu, 

Powiatowi Staszowskiemu, Powiatowi Koneckiemu, Powiatowi 

Kieleckiemu, Powiatowi Pińczowskiemu oraz Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej, 

ul. Legionów 124, 26-110 Skarżysko-Kamienna w związku z 

realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa-

Nowoczesny Region”, współfinansowanym przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka 

jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, 

Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

XXXIII/481/17 w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy 

rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa 

świętokrzyskiego: Powiatowi Jędrzejowskiemu, Powiatowi 

Opatowskiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, Powiatowi 

Starachowickiemu, Powiatowi Buskiemu, Powiatowi 

Włoszczowskiemu, Powiatowi Sandomierskiemu, Gminie Kielce, 

Powiatowi Ostrowieckiemu, Powiatowi Kazimierskiemu, 

Powiatowi Staszowskiemu, Powiatowi Koneckiemu, Powiatowi 

Kieleckiemu, Powiatowi Pińczowskiemu w związku z 

realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – 

Nowoczesny Region”, współfinansowanym przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

RIO 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.480.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.481.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.481.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.481.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.481.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.481.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.481.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.481.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.481.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.481.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.481.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.481.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.481.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.481.2017.pdf
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Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka 

jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, 

Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

 

XXXIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 22. czerwca 2017 r. 

 

XXXIV/482/17 przyjmująca stanowisko w sprawie podjęcia niezbędnych działań w 

celu budowy drogi ekspresowej S-74 oraz rozbudowy drogi 

krajowej nr 73 wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIV/483/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa 

Świętokrzyskiego za 2016 rok. 

RIO 

 

XXXIV/484/17 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

RIO 

XXXIV/485/17 w sprawie rozpatrzenia informacji Świętokrzyskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym 

województwa świętokrzyskiego w 2016 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXIV/486/17 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXIV/487/17 w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 

wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej – Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXIV/488/17 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

za 2016 rok. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIV/489/17 w sprawie Zmiany Uchwały Nr XXXI/448/17 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2017 r. w 

sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2017 r. ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXIV/490/17 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, RIO 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.481.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.481.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.481.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.481.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIII.481.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.482.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.482.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.482.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.483.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.483.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.483.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.484.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.484.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.485.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.485.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.485.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.486.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.486.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.487.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.487.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.487.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.488.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.488.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.489.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.489.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.489.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.489.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.489.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.489.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.490.2017.pdf
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restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 

świętokrzyskiego. 

XXXIV/491/17 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie 

bezprzetargowym, na okres 5 lat Państwowemu Gospodarstwu 

Leśnemu - Lasy Państwowe części nieruchomości zajętej pod 

lotnisko w Masłowie k/Kielc. 

RIO 

XXXIV/492/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze 

bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność 

Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Daleszycach, gmina 

Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2679/2 

o pow. 0,0302 ha. 

RIO 

XXXIV/493/17 w sprawie wniesienia przez Województwo Świętokrzyskie wkładu 

pieniężnego i objęcia dodatkowych akcji w podwyższonym 

kapitale zakładowym Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z 

siedzibą w Busku-Zdroju. 

RIO 

XXXIV/494/17 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033. 

RIO 

 

XXXIV/495/17 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033. 

RIO 

 

XXXIV/496/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok. RIO 

Publ. 

XXXIV/497/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok. RIO 

Publ. 

XXXIV/498/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok. RIO 

Publ. 

XXXIV/499/17 w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIV/500/17 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze w przedmiocie działalności statutowej 

jednostki w latach 2014 – 2016. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.490.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.490.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.490.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.491.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.491.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.491.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.491.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.492.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.492.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.492.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.492.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.492.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.493.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.493.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.493.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.493.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.494.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.494.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.494.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.495.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.495.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.495.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.496.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2102/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.497.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2103/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.498.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2104/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.499.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.500.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.500.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.500.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.500.2017.pdf
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XXXIV/501/17 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka 

Matołka w Pacanowie w przedmiocie działalności statutowej w 

latach 2014 – 2016 z uwzględnieniem przyszłości jednostki. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIV/502/17 w sprawie przyjęcia Apelu do Rady Nadzorczej Grupy 

Sadowniczej "Owoc Sandomierski" Spółka z o.o. w 

restrukturyzacji w Bilczy w sprawie odstąpienia od stosowania kar 

wobec członków grupy za niedostarczanie owoców 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIV/503/17 w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o 

podjęcie działań mających na celu odzyskanie przez sadowników 

wierzytelności wobec Grupy Sadowniczej "Owoc Sandomierski" 

Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Bilczy 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 24. lipca 2017 r. 

 

XXXV/504/17 w sprawie zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego list 

rankingowych projektów przeznaczonych do realizacji w ramach konkursu 

„Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” finansowanego ze środków 

własnych samorządu województwa świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXV/505/17 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

w Kielcach na wydzierżawienie pomieszczeń po byłym Zakładzie Medycyny 

Sądowej w Kielcach ul. Radiowa 7, na okres trzech lat. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXV/506/17 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Kielcach na wynajem części nieruchomości o łącznej powierzchni 62,50 m2 

na okres jednego roku przy budynku Prosektorium w Kielcach ul. Radiowa 7. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXV/507/17 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Kielcach na wynajem pomieszczeń oraz gruntu o łącznej powierzchni 

280,50 m², na okres czterech lat. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXV/508/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na realizację zadań 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej. 

RIO 

 

XXXV/509/17 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2017-2033. 

RIO 

 

XXXV/510/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok. RIO 

Publ. 

XXXV/511/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok. RIO 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.501.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.501.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.501.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.501.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.502.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.502.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.502.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.502.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.503.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.503.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.503.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIV.503.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.504.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.504.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.504.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.504.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.505.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.505.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.505.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.506.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.506.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.506.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.507.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.507.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.507.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.508.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.508.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.508.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.509.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.509.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.509.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.510.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2365/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.511.2017.pdf
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Publ. 

XXXV/512/17 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 

Świętokrzyskiego znak: PKN.I. 4130.49.2017 z dnia 20.07.2017 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 18. września 2017 r. 

 

XXXVI/513/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipusz (powiat kościerski) 

poszkodowanej w wyniku nawałnicy, która wydarzyła się w nocy z 11 na 12 

sierpnia 2017 r. 

RIO 

 

XXXVI/514/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 

zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2017/2018 w 

ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. 

Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 

realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XXXVI/515/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów 

gimnazjów i liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w 

roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa 

Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów 

gimnazjów i liceów ogólnokształcących realizowanego w obszarze 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

 

XXXVI/516/17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim 

Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVI/517/17 w sprawie przekształcenia Policealnej Szkoły dla Dorosłych  

w Morawicy. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVI/518/17 w sprawie przekształcenia Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny 

Chrzanowskiej w Morawicy. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVI/519/17 w sprawie przekształcenia Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych 

im. Mieczysława Michałowicza w Skarżysku–Kamiennej. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVI/520/17 w sprawie przekształcenia Policealnej Szkoły dla Dorosłych  

w Skarżysku–Kamiennej. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVI/521/17 w sprawie nadania statutu Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XXXVI/522/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/410/16 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonych w 

miejscowości Umianowice, gm. Kije o łącznej powierzchni 13,58 ha, 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2366/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.512.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXV.512.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.513.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.513.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.513.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.514.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.514.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.514.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.514.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.514.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.514.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2914/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.515.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.515.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.515.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.515.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.515.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.515.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.515.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2915/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.516.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.516.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.517.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.517.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.518.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.518.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.519.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.519.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.520.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.520.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.521.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2869/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.522.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.522.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.522.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.522.2017.pdf
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przeznaczonych na działalność statutową Zespołu Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. 

XXXVI/523/17 w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Nr XLIX/872/14 z dnia 13 listopada 2014 r.  

w sprawie utworzenia Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXVI/524/17 w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Nr XLIX/875/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie 

utworzenia Szanieckiego Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXVI/525/17 w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Nr XLIX/876/14 z dnia 13 listopada 2014 r.  

w sprawie utworzenia Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXVI/526/17 w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Nr XXVI/371/16 z dnia 26 września 2016 r.  

w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXVI/527/17 w sprawie zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 

zaktualizowanej listy rankingowej projektów dotyczących wydatków bieżących, 

przeznaczonych do realizacji  w ramach konkursu „Odnowa Wsi 

Świętokrzyskiej na 2017 rok” finansowanego ze środków własnych samorządu 

województwa świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXVI/528/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/448/17 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2017r. w sprawie określenia zadań 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 

2017 roku ze środków PFRON. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXVI/529/17 w sprawie pozbawienia kategorii  drogi wojewódzkiej „starodroża” drogi 

krajowej nr 7  od km 600+765 do km 601+850 w pobliżu Wodzisławia. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XXXVI/530/17 w sprawie zaliczenia do dróg kategorii wojewódzkiej: 

- ul. Malików od ul. Piekoszowskiej do al. J. Szajnowicza - Iwanowa, 

- al. J. Szajnowicza - Iwanowa od ul. Malików do ul. Grunwaldzkiej, 

- ul. Grunwaldzkiej od al. J. Szajnowicza - Iwanowa do ul. Piekoszowskiej, 

i pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich: 

- ul. Piekoszowskiej od ul. Malików do ul. Grunwaldzkiej, 

- ul. Żytniej od ul. Żelaznej do ul. Paderewskiego, 

- ul. Ogrodowej od ul. Paderewskiego do ul. Jana Pawła II, 

- ul. Seminaryjskiej od ul. Jana Pawła II do ul. Tarnowskiej 

oraz ustalenia nowego przebiegu dróg wojewódzkich na terenie miasta Kielce. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

 

XXXVI/531/17 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2017 – 2033. 

RIO 

 

XXXVI/532/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok. RIO 
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Publ. 

XXXVI/533/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok. RIO 

Publ. 

XXXVI/534/17 w sprawie poparcia Stanowiska nr 10/2017  Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego w Kielcach z dnia 12 września 2017 r. dotyczącego opracowania 

nowego systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXVII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 23. października 2017 r. 

 

XXXVII/535/17 w sprawie likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej - 

jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń  

Wodnych w Kielcach 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVII/536/17 w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 

w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 154,00 m
2 

na okres 

3 lat 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVII/537/17 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia RIO 

XXXVII/538/17 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2017 – 2033 

RIO 

XXXVII/539/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok RIO 

Publ. 

XXXVII/540/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok RIO 

Publ. 

XXXVII/541/17 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 

w przedmiocie skuteczności realizacji interpelacji złożonych przez radnych 

w II półroczu 2016 r. i I półroczu 2017 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 20. listopada 2017 r. 

 

XXXVIII/542/17 w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

Statutu Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVIII/543/17 w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji 

w Czarnieckiej Górze. 

Wojewoda 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XXXVIII/544/17  w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach. Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XXXVIII/545/17 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Wojewoda 

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2872/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVI.533.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2873/
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.545.2017.pdf
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Kielcach. Świętokrzyski 

Publ. 

XXXVIII/546/17 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu 

im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XXXVIII/547/17 w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy. Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XXXVIII/548/17 w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XXXVIII/549/17 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy 

w Kielcach. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XXXVIII/550/17 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 196,30 m
2
 na okres 3 lat w budynku Wojewódzkiej Przychodni 

Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze, ul. Jagiellońska 72 w Kielcach. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVIII/551/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce - Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego 

powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego 

poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”. 

RIO 

XXXVIII/552/17 w sprawie przyjęcia do realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022, Ramowego Programu Oddziaływań 

Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 

2017-2022 oraz Ramowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2017- 2022. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVIII/553/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo 

Świętokrzyskie na rzecz Gminy Kielce prawa własności nieruchomości 

położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza, oznaczonych w ewidencji gruntów 

w obrębie 0017 jako działka nr 1319/23  o pow. 0,0114 ha i w obrębie 0024 jako 

działka nr 41/9 o pow. 0,0298 ha. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVIII/554/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości 

stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych 

w Kielcach przy ul. Langiewicza. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVIII/555/17 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach 

przy al. IX Wieków Kielc 3, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kielce, 

obręb 0010, jako działka nr 1033/5 o pow. 0,5246 ha, na rzecz Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Kielcach. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.554.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.554.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.554.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.555.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.555.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.555.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.555.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.555.2017.pdf
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XXXVIII/556/17 w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu 

Małopolskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego 

w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sędziszów – Kraków 

Główny/Skawina, na odcinku od Sędziszowa do granicy województwa 

świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVIII/557/17 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, 

na okres 5 lat, Aeroklubowi Kieleckiemu części nieruchomości zajętej pod 

lotnisko w Masłowie k/Kielc. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVIII/558/17 w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na 

okres 5 lat, Panu Andrzejowi Malcowi części nieruchomości zajętej pod lotnisko 

w Masłowie k/Kielc. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVIII/559/17 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO 

XXXVIII/560/17 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2017-2033. 

RIO 

XXXVIII/561/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok. RIO 

Publ. 

XXXVIII/562/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok. RIO 

Publ. 

XXXVIII/563/17 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego 

Województwa Świętokrzyskiego za 2017 i 2018 rok. 

RIO 

XXXVIII/564/17 w sprawie uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie wyrażenia dezaprobaty 

wobec proponowanych zmian legislacyjnych zmierzających do likwidacji 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 21. grudnia 2017 r. 

XXXIX/565/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2018-2032. 

RIO 

XXXIX/566/17 w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 

rok. 

RIO 

Publ. 

XXXIX/567/17 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIX/568/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce - Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego 

powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego 

poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”. 

RIO 

 

XXXIX/569/17 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

Nr XXVI/371/16 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie utworzenia Chęcińsko-

Kieleckiego Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XXXIX/570/17 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

Nr XLIX/872/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia 

Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XXXIX/571/17 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

Nr XLIX/876/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia 

Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.556.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.556.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.556.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.556.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.556.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.557.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.557.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.557.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.558.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.558.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.558.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.559.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.560.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.560.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.560.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.561.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/3854/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.562.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/3855/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.563.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.563.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.564.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.564.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXVIII.564.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.565.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.565.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.566.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.566.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4128/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.567.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.567.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.568.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.568.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.568.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.568.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.569.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.569.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.569.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4129/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.570.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.570.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.570.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4130/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.571.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.571.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.571.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4131/
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XXXIX/572/17 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

Nr XLIX/875/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Szanieckiego 

Parku Krajobrazowego. 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XXXIX/573/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Radków na realizację 

zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 

ochrony przeciwpożarowej. 

RIO 

 

XXXIX/574/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo 

Świętokrzyskie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości 

położonej w Winiarach, gmina Dwikozy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 530 o pow. 1,5000 ha i nieruchomości położonej w Grotnikach 

Dużych, gmina Nowy Korczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 

430/2 o pow. 0,7041 ha. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XXXIX/575/17 w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Morawicy. Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIX/576/17 w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Morawicy 

do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIX/577/17 w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej. RIO 

XXXIX/578/17 w sprawie udzielenia Gminie Busko-Zdrój pomocy rzeczowej w formie 

ZESTAWU SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO oraz Gminie Chęciny pomocy 

rzeczowej w postaci APARATU FOTOGRAFICZNEGO stanowiących nagrody 

w Plebiscycie „Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina”. 

RIO 

 

 

XXXIX/579/17 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń oraz gruntu o łącznej 

powierzchni 2 663,99 m
2
 w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala 

w Czerwonej Górze ul. Jagiellońska 72 w Kielcach, na okres 3 lat. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XXXIX/580/17 w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na wynajem części 

nieruchomości o łącznej powierzchni 935 m
2
 na okres 3 lat. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXIX/581/17 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2017-2033. 

RIO 

 

XXXIX/582/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok. RIO 

Publ. 

XXXIX/583/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok. RIO 

Publ. 

XXXIX/584/17 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach 

w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2014-2016. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIX/585/17 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 2016 r. do 30 września 2017 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIX/586/17 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 2016 r. do 30 września 2017 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIX/587/17 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r. Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIX/588/17 przyjmująca Apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o niezwłoczne 

wprowadzenie systemowych rozwiązań w celu poprawy jakości powietrza 

w kraju. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIX/589/17 w sprawie wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2017. 

RIO 

XXXIX/590/17 w sprawie ogłoszenia roku 2018 „Rokiem Jubileuszu 

20-lecia Województwa Świętokrzyskiego”. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIX/591/17 w sprawie ustanowienia corocznych obchodów „Święta Województwa 

Świętokrzyskiego”. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.572.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.572.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.572.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4132/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.573.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.573.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.573.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.574.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.574.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.574.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.574.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.574.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.574.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.575.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.576.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.576.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.577.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.578.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.578.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.578.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.578.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.579.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.579.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.579.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.579.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.580.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.580.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.580.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.581.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.581.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.581.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.582.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4133/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.583.2017.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4134/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.584.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.584.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.584.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.585.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.585.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.585.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.585.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.586.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.586.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.586.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.586.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.587.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.588.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.588.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.588.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.589.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.589.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.590.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.590.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.591.2017.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2017/5196/uchwala.nr.XXXIX.591.2017.pdf
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XL sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 29. stycznia 2018 r. 

XL/592/18 w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/192/07 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

małej retencji dla województwa świętokrzyskiego”. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XL/593/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/573/17 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Radków 

na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej. 

RIO 

XL/594/18 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie 

do Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju prawa 

własności nieruchomości, jako wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych akcji, 

obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki. 

RIO 

XL/595/18 w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej 

jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: 

Powiatowi Jędrzejowskiemu, Powiatowi Włoszczowskiemu, Powiatowi 

Ostrowieckiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, Powiatowi Starachowickiemu, 

Powiatowi Koneckiemu, Gminie Kielce, Powiatowi Sandomierskiemu w 

związku z realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa- 

Nowoczesny Region”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś 

Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. 

Rozwój i wysoka jakość́ szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, 

Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie 

na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

RIO 

XL/596/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032 

RIO 

XL/597/18 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok. RIO 

Publ. 

XL/598/18 w sprawie petycji „NIE dla SMOGU-TAK dla WĘGLA” wniesionej przez Izbę 

Gospodarczą Sprzedawców Polskiego Węgla. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 26. lutego 2018 r. 
 

XLI/599/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie 

dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi 

powiatowej Nr 178T Sędziszów – Mierzawa. 

RIO 

XLI/600/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032. 

RIO 

XLI/601/18 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok. RIO 

Publ. 

 

XLII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 19. marca 2018 r. 
 

XLII/602/18 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku 

i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 roku  

w województwie świętokrzyskim. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XLII/603/18 w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem 

dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg wojewódzkich 

z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała 

negatywne oddziaływanie akustyczne”. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XLII/604/18 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które Wojewoda 
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mogą być finansowane w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Świętokrzyski 

XLII/605/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, 

w drodze umowy sprzedaży, od osób fizycznych nieruchomości gruntowej 

położonej w obrębie Kije, gmina Kije, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działki nr 565/1 o pow. 0,0006 ha i nr 565/2 o pow. 0,0165 ha. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLII/606/18 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 43,16 m
2 

w budynku administracyjno- technicznym szpitala, na 

okres 3 lat. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLII/607/18 w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych w ramach realizacji 

Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 w 

2017 roku. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLII/608/18 w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej 

jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: 

Powiatowi Jędrzejowskiemu,  Powiatowi Włoszczowskiemu, Powiatowi 

Skarżyskiemu, Powiatowi Starachowickiemu, Powiatowi Koneckiemu, Gminie 

Kielce, Powiatowi Sandomierskiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu  

w związku z realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa- 

Nowoczesny Region”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. 

Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, 

Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie 

na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

RIO 

XLII/609/18 w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej 

jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: 

Powiatowi Buskiemu, Powiatowi Jędrzejowskiemu,  Powiatowi 

Kazimierskiemu, Powiatowi Kieleckiemu, Powiatowi Koneckiemu, Powiatowi 

Opatowskiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu, Powiatowi Pińczowskiemu, 

Powiatowi Sandomierskiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, Powiatowi 

Starachowickiemu, Powiatowi Staszowskiemu, Powiatowi Włoszczowskiemu 

raz Gminie Kielce, w związku z realizowanym projektem pn. „Nowoczesna 

Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”, współfinansowanym przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 –2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 

Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia 

ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

RIO 
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oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

XLII/610/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032. 

RIO 

XLII/611/18 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok. RIO, 

Publ. 

XLII/612/18 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga  

w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej i sytuacji finansowej jednostki  

w latach 2014 – 2017. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLII/613/18 w sprawie skargi na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Wojewoda 

Świętokrzyski  

XLII/614/18 w sprawie „Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego". Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 23. kwietnia 2018 r. 
 

XLIII/615/18 w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Nr XLIX/870/14 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie 

utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIII/616/18 w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Nr XLIX/874/14 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie 

utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIII/617/18 w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Nr XLIX/871/14 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie 

utworzenia Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIII/618/18 w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Nr XLIX/873/14 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie 

utworzenia Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIII/619/18 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w samorządowych 

jednostkach budżetowych. 

RIO 

XLIII/620/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032. 

RIO 

XLIII/621/18 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok. RIO 

Publ. 

 

 

XLIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 28. maja 2018 r. 
 

XLIV/622/18 w sprawie rozpatrzenia informacji Świętokrzyskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym województwa 

świętokrzyskiego w 2017 roku. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLIV/623/18 w sprawie podziału obszaru województwa świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych 

okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 
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XLIV/624/18 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w 

Kielcach przy ul. Jagiellońskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów miasta 

Kielce, obręb 0015, jako działki nr 393/20 o pow. 1,1742 ha i nr 393/21 o pow. 

0,2051 ha, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/625/18 w sprawie przyjęcia „Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego 

Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2017 oraz oceny realizacji 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym”. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/626/18 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2017r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/627/18 w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/628/18 w sprawie  wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach na wynajem trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni  89 m
2
 w 

Przychodni Przyszpitalnej zlokalizowanej przy ul. Artwińskiego1 na okres 3 lat. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/629/18 w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej 

jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: 

Powiatowi Jędrzejowskiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, Powiatowi 

Włoszczowskiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu, Gminie Kielce w związku 

z realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa- Nowoczesny 

Region”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8. 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka 

jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia 

i rozwoju CKZiU. 

RIO 

XLIV/630/18 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO 

 

XLIV/631/18 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO 

 

XLIV/632/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032. 

RIO 

 

XLIV/633/18 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok. RIO 

Publ. 

XLIV/634/18 Przyjmująca stanowisko w sprawie udzielenia wsparcia finansowego jednostkom 

samorządu terytorialnego dotkniętym skutkami nawałnic. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 28. czerwca 2018 r. 
 

XLVI/635/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2017 

rok. 

RIO 

XLVI/636/18 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu 

wykonania budżetu za 2017 rok. 

RIO 

XLVI/637/18 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVI/638/18 podejmująca apel w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy pacyfikacji Michniowa 

w Dniu Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVI/639/18 w sprawie nieodpłatnego wstępu do  Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 

w Michniowie - Oddziału Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ.  

XLVI/640/18 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 

obszarze województwa świętokrzyskiego. 

RIO 

XLVI/641/18 w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia Wojewoda 
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nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty 

prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”. 

Świętokrzyski, 

Publ. 

XLVI/642/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Wiślicy, 

pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Wiślica. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLVI/643/18 w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu 

Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego 

w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. 

województwa - Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy 

województwa świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLVI/644/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na realizację zadań w 

zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej. 

RIO 

XLVI/645/18 w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze na wynajem pomieszczenia o łącznej powierzchni 37,30 m²  

na terenie krytej pływalni,
 
na okres 3 lat. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLVI/646/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/535/17 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie likwidacji 

wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej 

pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLVI/647/18 w sprawie zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego listy 

rankingowej projektów przeznaczonych do realizacji  w ramach konkursu 

„Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” finansowanego ze środków 

własnych samorządu województwa świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLVI/648/18 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017. Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVI/649/18 w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVI/650/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2018-2032. 

RIO 

XLVI/651/18 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok. RIO 

Publ. 

XLVI/652/18 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

w przedmiocie działalności statutowej w latach 2014 – 2017 ze szczególnym 

uwzględnieniem stanu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 –2020. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLVI/653/18 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w przedmiocie 

działalności statutowej jednostki w latach 2014 – 2017 oraz stanu 

zaawansowania procesu przygotowawczego do modernizacji siedziby jednostki. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLVI/654/18 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach 

w przedmiocie działalności statutowej i sytuacji finansowej jednostki w latach 

2014 – 2017. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLVI/655/18 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/267/15 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji 

Statutowej. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

XLVII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 23. lipca 2018 r. 
 

XLVII/656/18 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

dotyczącej wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

w gminie Bieliny. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVII/657/18 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

dotyczącej wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

w gminie Bodzentyn. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVII/658/18 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

dotyczącej wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 
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w gminie Górno. 

XLVII/659/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo 

Świętokrzyskie na rzecz Powiatu Ostrowieckiego prawa własności 

nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, oznaczonej w ewidencji 

gruntów, w obrębie 0007, jako działki nr 22/4 i nr 22/5 o łącznej pow. 0,5784 h. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVII/660/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących w województwie 

świętokrzyskim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu 

pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program 

stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Wojewoda 

Świętokrzyski  

Publ. 

XLVII/661/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 

zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2018/2019 

w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. 

Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 

realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XLVII/662/18 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

utworzenia  wydzielonych rachunków dochodów w samorządowych jednostkach 

budżetowych 

RIO 

XLVII/663/18 w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii 

w Morawicy na dzierżawę gruntu o powierzchni 35,00 m² na okres 10 lat. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVII/664/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/608/18 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2018 r.  w sprawie udzielenia przez 

Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu 

terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi Jędrzejowskiemu,  

Powiatowi Włoszczowskiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, Powiatowi 

Starachowickiemu, Powiatowi Koneckiemu, Gminie Kielce, Powiatowi 

Sandomierskiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu w związku z realizowanym 

projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”, 

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8. 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka 

jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia 

i rozwoju CKZiU 

RIO 

XLVII/665/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/644/18 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gmin na realizację zadań w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej. 

RIO 

XLVII/666/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez 

Województwo Świętokrzyskie dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej do Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach”. 

RIO 

XLVII/667/18 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO 

XLVII/668/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2018-2032. 

RIO 

XLVII/669/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. RIO, 

Publ. 

XLVII/670/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/354/2016 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. 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 

RIO 

XLVII/671/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 
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XLVIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 17. września 2018 r. 
 

XLVIII/672/18  w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia  

Statutu Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVIII/673/18 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr 

XLIX/871/14 z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Jeleniowskiego 

Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XLVIII/674/18 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr 

XLIX/870/14 z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Cisowsko- 

Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XLVIII/675/18 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr 

XLIX/873/14 z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Sieradowickiego 

Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XLVIII/676/18 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr 

XLIX/874/14 z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Nadnidziańskiego 

Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski  

Publ. 

XLVIII/677/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/604/18 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 

2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLVIII/678/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie 

Raków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzniesienie pomnika 

Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce”. 

RIO 

XLVIII/679/18 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie 

do Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju wkładu 

pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych akcji, 

obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki. 

RIO 

 

XLVIII/680/18  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lipusz (powiat kościerski) 

na realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej 184015G (dz. ewid. nr 

51/1, 260/18, 260/22, 421, 181) Tuszkowy - Śluza  w km  od 0+500 do 3+311”  

w związku z usuwaniem skutków nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. 

RIO 

XLVIII/681/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bieliny na realizację zadań 

pn.: „Remont drogi gminnej nr 308021T Lechów Orłowiny w km od 0+000 do 

km 0+200” oraz „Remont drogi gminnej nr 308009T Lechów Barany"  

w związku z usuwaniem skutków nawałnicy z dnia 26 maja 2018 r. 

RIO 

XLVIII/682/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/644/18 z dnia 28 czerwca 2018r. sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na realizację zadań w zakresie porządku 

publicznego  i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej. 

RIO 

XLVIII/683/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2018-2032. 

RIO 

XLVIII/684/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2018-2033. 

RIO 

XLVIII/685/18 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok . RIO, 

Publ. 

XLVIII/686/18 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok . RIO 

Publ. 

XLVIII/687/18 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej RIO 

 

XLVIII/688/18 w sprawie  sytuacji na rynku owoców w województwie świętokrzyskim. Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVIII/689/18 w sprawie aktualizacji przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego listy 

rankingowej projektów przeznaczonych do realizacji w ramach konkursu 

„Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” finansowanego ze środków 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.672.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.672.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.673.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.673.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.673.2018.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3315/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.674.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.674.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.674.2018.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3316/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.675.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.675.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.675.2018.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3317/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.676.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.676.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.676.2018.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3318/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.677.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.677.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.677.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.677.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.677.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.678.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.678.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.678.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.679.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.679.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.679.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.679.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.680.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.680.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.680.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.680.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.681.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.681.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.681.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.681.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.682.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.682.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.682.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.683.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.683.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.684.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.684.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.685.2018.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3319/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.686.2018.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3320/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.687.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.688.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.689.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.689.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLVIII.689.2018.pdf


54 

 

własnych samorządu województwa świętokrzyskiego. 

 

XLIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 15. października 2018 r. 
 

XLIX/690/18 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonych w Morawicy, 

pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Morawica. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIX/691/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w 

drodze umowy sprzedaży, od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej 

położonej w obrębie Gierlachów, gmina Dwikozy, zajętej pod drogę 

wojewódzką Nr 777. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLIX/692/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w 

drodze umowy sprzedaży, od osób fizycznych nieruchomości gruntowej 

położonej w obrębie Bodzentyn, gmina Bodzentyn, z przeznaczeniem pod drogę 

wojewódzką Nr 751. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLIX/693/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie 

Raków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Renowacja figury Chrystusa 

wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”. 

RIO 

XLIX/694/18 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

dotyczącej wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

w gminie Bieliny. 

Wojewoda 

Świętokrzyski  

 

XLIX/695/18 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

dotyczącej wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

w gminie Górno. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLIX/696/18 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

dotyczącej wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

w gminie Bodzentyn.  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLIX/697/18 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 106 m
2
, na okres 3 lat. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIX/698/18 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach na wynajem pomieszczeń́ o łącznej powierzchni 39,54 m
2
, na okres 3 

lat. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIX/699/18 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach na wynajem pomieszczenia o powierzchni 41,80 m
2
, na okres 3 lat. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIX/700/18 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń́ o łącznej powierzchni 

58,22 m
2
, na okres 3 lat. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLIX/701/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/644/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na realizację zadań w zakresie 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej. 

RIO 

XLIX/702/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2018-2033. 

RIO 

XLIX/703/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2018-2033. 

RIO 

XLIX/704/18 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok. RIO 

Publ. 

XLIX/705/18 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok. RIO 

Publ. 

XLIX/706/18 w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu 

Województwa Świętokrzyskiego instrumentem płatniczym. 

RIO 

Publ. 

XLIX/707/18 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w 

przedmiocie skuteczności realizacji interpelacji złożonych przez radnych w II 

półroczu 2017 r. i I półroczu 2018 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 
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