
Rejestr uchwał podjętych podczas 1. sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
 VI kadencji  w dniu 22 listopada 2018 r. 

I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

I/3/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

I/4/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

I/5/18 w sprawie wyboru Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Wojewoda 
Świętokrzyski 

I/6/18 w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego Wojewoda 
Świętokrzyski 

I/7/18 w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Wojewoda 
Świętokrzyski 

I/8/18 w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Wojewoda 
Świętokrzyski 

I/9/18 w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Wojewoda 
Świętokrzyski 

Rejestr uchwał podjętych podczas 2. sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
VI kadencji  w dniu 30 listopada 2018 r. 

II/10/18 w sprawie ustalenia maksymalnej i minimalnej liczby radnych 
stanowiących skład komisji stałych i doraźnych. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

II/11/18 w sprawie składu osobowego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i 
Współpracy z Zagranicą. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

II/12/18 w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. Wojewoda 
Świętokrzyski 

II/13/18 w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Wojewoda 
Świętokrzyski 

II/14/18 w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej 
i Spraw Rodziny. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

II/15/18 w sprawie składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Wodnej i Ochrony Środowiska. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
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II/16/18 sprawie składu osobowego  Komisji Samorządu Terytorialnego. Wojewoda 
Świętokrzyski 

II/17/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, 
Promocji  i Współpracy z Zagranicą. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

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

II/19/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Wojewoda 
Świętokrzyski 

II/20/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki 
Społecznej 
i Spraw Rodziny. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

II/21/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Wodnej 
 i Ochrony Środowiska. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

II/22/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego. Wojewoda 
Świętokrzyski 

II/23/18 w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Wojewoda 
Świętokrzyski 

II/24/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wojewoda 
Świętokrzyski 

II/25/18 w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wojewoda 
Świętokrzyski 

II/26/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wojewoda 
Świętokrzyski 

II/27/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Wojewoda 
Świętokrzyski 

II/28/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej. Wojewoda 
Świętokrzyski 

II/29/18 w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku 
Województw RP. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

II/30/18 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Sejmiku do określenia 
terminu i miejsca wykonywania oraz miejscowości rozpoczęcia i 
zakończenia podróży służbowej przez Przewodniczącego Sejmiku. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

II/31/18 w sprawie w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami 
Pozarządowymi na 2019 r. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
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II/32/18 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 w 2019 r. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

II/33/18 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 

II/34/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2018-2033. 

RIO 

II/35/18 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok. RIO 
publ. 

II/36/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

Rejestr uchwał podjętych podczas 3. sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
VI kadencji w dniu 28 grudnia 2018 r. 

III/37/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043. 

RIO 

III/38/18 w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 
2019 rok. 

RIO 
Publ. 

III/39/18 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego 
Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

III/40/18 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

III/41/18 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego 
Centrum Onkologii w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

III/42/18 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

III/43/18 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego 
Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
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w Kielcach. 
III/44/18 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego 
Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

III/45/18 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego 
Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

III/46/18 w sprawie przyjęcia do realizacji Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2018-2023. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

III/47/18 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem 
pomieszczeń o łącznej powierzchni 549,70 m2 w Wojewódzkiej
Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze ul. 
Jagiellońska 72 w Kielcach, na okres 3 lat. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

III/48/18 w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

III/49/18 1) w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

2) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze oraz zasad przyznawania zwolnień od 
obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz; 

3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta
Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 
zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, 
bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do 
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej; 

4) przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym
wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

Publ. 

III/50/18 w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej. RIO 

III/51/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce 
z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu  zakresu 
pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa 
realizowanego w ramach "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie". 

RIO 

III/52/18 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: 

RIO 
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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. 

III/53/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/629/18 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2018 r. 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 

III/54/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/609/18 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2018 r. 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 oraz 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. 
III/55/18 w sprawie udzielenia Gminie Chęciny pomocy rzeczowej w formie 

ZESTAWU SPR���NAGŁAŚ���CEGO oraz Gminie 
Strawczyn pomocy rzeczowej w postaci APARATU 
FOTOGRAFICZNEGO stanowiących nagrody w Plebiscycie "Moje 
Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina". 

RIO 

III/56/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2018-2033. 

RIO 

III/57/18 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok. RIO 
Publ. 

III/58/18 w sprawie wydatków budżetu województwa, które nie wygasają 
 z upływem roku budżetowego 2018. 

RIO 

Rejestr uchwał podjętych podczas 4. sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
VI kadencji w dniu 28 stycznia 2019 r. 

IV/59/19 w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu w gminie Górno. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

IV/60/19 w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu w gminie Bieliny. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

IV/61/19 w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu w gminie Bodzentyn. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
publ. 

IV/62/19 w sprawie uchwalenia „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla 
województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022”. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

IV/63/19 w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony środowiska 
przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w 
pobliżu dróg krajowych z terenu województwa świętokrzyskiego, 
których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie 
akustyczne”. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

IV/64/19 w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi 
wojewódzkiej stanowiącej dotychczas starodroże drogi krajowej nr 
7 od km 563+100 do km 569+850. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

IV/65/19 w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi 
wojewódzkiej stanowiącej dotychczas starodroże drogi krajowej nr 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
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7 od km 571+530 do km 577+600. Publ. 

IV/66/19 w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum 
Psychiatrii w Morawicy na wynajem pomieszczeń o łącznej 
powierzchni 46 m² w budynku kuchni oznaczonym literą R, na 
okres 5 lat. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

IV/67/19 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem 
pomieszczeń o łącznej powierzchni 104,12 m² mieszczących się na 
pierwszym piętrze w segmencie E1 szpitala, na okres 4 lat. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

IV/68/19 w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn. "Świętokrzyski 
Program Pomocy Społecznej do 2023 roku". 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

IV/69/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2019-2043. 

RIO 

IV/70/19 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok. RIO 
publ. 

IV/71/19 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 
2019r. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

Rejestr uchwał podjętych podczas 5. sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
VI kadencji w dniu 25 lutego 2019 r. 

V/72/19 w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących 
Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

V/73/19 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania 
Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
publ.  

V/74/19 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 
uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz 
rejonizacji tych upraw w 2019 roku w województwie 
świętokrzyskim. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
publ. 

V/75/19 w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy 
rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego Województwa 
Świętokrzyskiego, będącym Partnerami w projekcie pn. „Szkolne 
Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” 
realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

V/76/19 w sprawie zmiany  uchwały Nr XXXVII/535/17 Sejmiku Wojewoda 
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.IV.67.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.IV.67.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.IV.67.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.IV.68.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.IV.68.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.IV.69.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.IV.69.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.IV.70.2019.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.IV.71.2019.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.V.72.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.V.73.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.V.73.2019.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1112/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.V.74.2019.pdf
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Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 października 2017r. 
zmienionej uchwałą Nr XLVI/646/18 z dnia 28 czerwca 2018r. 
w sprawie likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki 
organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. 

Świętokrzyski 

V/77/19 w sprawie udzielenia Gminie Raków pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację  zadania pn. 
"Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia 
w Rakowie". 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

V/78/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2019-2043. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

V/79/19 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok. Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

V/80/19 w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady 
Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

V/81/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia 
mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie 
artystycznym. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

V/82/19 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Wójta Gminy 
Sobków. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

V/83/19 w sprawie petycji do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wojewoda 
Świętokrzyski 

V/84/19 w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego Wojewoda 
Świętokrzyski 

Rejestr uchwał podjętych podczas 6. nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w dniu 4 marca 2019 r. 

VI/85/19 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego dotyczącego sytuacji w polskim rolnictwie. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

Rejestr uchwał podjętych podczas 7. sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
VI kadencji w dniu 25 marca 2019 r. 

VII/86/19 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2019 r. ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.V.79.2019.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.V.80.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.V.81.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.V.81.2019.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.V.84.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.VI.85.2019.pdf
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Niepełnosprawnych. 

VII/87/19 w sprawie stypendium przyznawanego przez Województwo 
Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. 

RIO 
Publ. 

VII/88/19 w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych w 2018 roku 
w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2017 – 2020. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

VII/89/19 w sprawie ustalenia nowego przebiegu dróg wojewódzkich na 
terenie miasta Kielce. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

VII/90/19 uchwały w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady 
Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

VII/91/19 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043. 

RIO 

VII/92/19 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. RIO 
Publ. 

VII/93/19 w uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego dotyczącego ograniczenia środków w Krajowym 
Programie Kolejowym  na modernizację linii kolejowej nr 8 na 
odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

Rejestr uchwał podjętych podczas 8. sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2019 r. 

VIII/94/19 w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

VIII/95/19 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Regionalnego 
Centrum Naukowo- Technologicznego w Podzamczu. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

VIII/96/19 w sprawie udzielenia Miastu i Gminie Suchedniów pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn. „Wymiana oświetlenia w Hali Sportowo-
Rehabilitacyjnej, będącej obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Suchedniowie”. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

VIII/97/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2019-2043. 

RIO 

VIII/98/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa RIO 
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.VII.93.2019.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.VIII.96.2019.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.VIII.98.2019.pdf


Świętokrzyskiego na lata 2019-2043. 

VIII/99/19 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok. RIO 
Publ. 

VIII/100/19 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok. RIO 
Publ. 

VIII/101/19 w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego. Wojewoda 
Świętokrzyski 

Rejestr uchwał podjętych podczas pierwszego posiedzenia 9. sesji Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego VI kadencji w dniu 20 maja 2019 r. 

IX/102/19 w sprawie rozpatrzenia informacji Świętokrzyskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym 
województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

IX/103/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/627/10 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
w sprawie ustanowienia Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator, 
zmienionej Uchwałami: Nr VI/102/11 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011 r., Nr  XXXIII/590/13 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 r. 
oraz Nr  XLVIII/856/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia  27 października 2014 r. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

IX/104/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/332/08 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2008 r. 
w sprawie Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, zmienionej Uchwałami 
Nr VI/101/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
23 marca 2011 r. oraz Nr XLVIII/855/14 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014 r. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

IX/105/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 
Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 
z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 r. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

IX/106/19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

IX/107/19 w sprawie skargi osoby fizycznej na Uchwałę Nr XLI/729/10 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 
2010 r. w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

IX/108/19 w sprawie skargi osoby fizycznej z dnia 25.04.2019 r. 
na Uchwałę Nr VII/139/07 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie podziału 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
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województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie. 
IX/109/19 w sprawie skargi Starosty Kieleckiego na uchwałę Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego Nr IV/62/19 z dnia 28.01.2019 r. 
w sprawie  uchwalenia „Aktualizacji planu gospodarki odpadami 
dla województwa świętokrzyskiego  na lata 2016-2022”. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

IX/110/19 w sprawie uzgodnienia zmiany granic Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

IX/111/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

IX/112/19 w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego. Wojewoda 
Świętokrzyski 

IX/113/19 w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego. Wojewoda 
Świętokrzyski 

IX/114/19 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO 

Rejestr uchwał podjętych podczas drugiego posiedzenia 9. sesji Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego VI kadencji w dniu 23 maja 2019 r. 

IX/115/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2019-2043. 

RIO 

IX/116/19 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok. RIO 
Publ. 

Rejestr uchwał podjętych podczas 10. sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VI 
kadencji w dniu 19 czerwca 2019 r. 

X/117/19 w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa  Świętokrzyskiego 
wotum zaufania. 

RIO 

X/118/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa 
Świętokrzyskiego za 2018 rok. 

RIO 

X/119/19 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego  z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 

RIO 

X/120/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/18 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie składu 
osobowego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy 
 z Zagranicą. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

X/121/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/18 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego 
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
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http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2296/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.X.117.2019.pdf
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X/122/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/27/18 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania 
doraźnej Komisji Statutowej. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

X/123/19 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

X/124/19 w sprawie wyrażenia woli prowadzenia Teatru im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach jako wspólnej instytucji kultury. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

X/125/19 przyjmującej stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii „LGBT” 
do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu 
publicznym. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

X/126/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego umowy na realizację inwestycji 
obejmującej lata budżetowe 2019-2020, w ramach zadania pod 
nazwą "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 

X/127/19 w sprawie przyjęcia  Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 
2018. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

X/128/19 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w 
Kielcach przy ul. Langiewicza, stanowiącej własność Województwa 
Świętokrzyskiego, na nieruchomość położoną w Kielcach przy ul. 
Bęczkowskiej, stanowiącą własność Gminy Kielce. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

X/129/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, 
przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Skarbu Państwa 
prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej 
w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 28a. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

X/130/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez 
Województwo Świętokrzyskie na rzecz Skarbu Państwa prawa 
własności nieruchomości lokalowych położonych w Busku- Zdroju 
przy ul. Kopernika 2. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

X/131/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, 
przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Skarbu Państwa 
prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w 
Sandomierzu przy ul. Staromiejskiej 14. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

X/132/19 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/95/19 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

X/133/19 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach na wynajem gruntu o powierzchni 50,00 
m² na okres trzech lat  przy głównym wjeździe do Wojewódzkiego 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.X.122.2019.pdf
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Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45” 

X/134/19 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej 
powierzchni 970,29 m², na okres jednego roku. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

X/135/19 w sprawie udzielenia Gminie Busko – Zdrój  pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 
„W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu” w ramach 25 edycji 
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz. 

RIO 

X/136/19 w sprawie udzielenia Gminie Nowa Słupia pomocy finansowej 
 w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania 
pn. „53. Dymarki Świętokrzyskie”. 

RIO 

X/13719 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043 

RIO 

X/138/19  w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok. RIO 

Publ. 
X/139/19 w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego. 
Wojewoda 
Świętokrzyski 

X/140/19 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 
Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Świętokrzyskiego w przedmiocie wydatków promocyjnych 
realizowanych przez Urząd Marszałkowski w latach 2016 – 2018. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

X/141/19 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

X/142/19 w sprawie przekazania wniosku do podmiotu właściwego. Wojewoda 
Świętokrzyski 

Rejestr uchwał podjętych podczas 11. sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 22 lipca 2019 r. 

XI/143/19 w sprawie wyrażenia zamiaru prowadzenia Muzeum Okręgowego w 
Sandomierzu jako wspólnej instytucji kultury. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XI/144/19 w sprawie zasad występowania mieszkańców województwa 
świętokrzyskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

 Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XI/145/19 w sprawie ustanowienia Nagrody "Świętokrzyski Anioł Dobroci" 
oraz przyjęcia Regulaminu w/w Nagrody. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XI/146/19 w sprawie przyjęcia do realizacji „Regionalnego programu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do 2025 r.” 

Wojewoda 

Świętokrzyski 
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XI/147/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 
postępowania konkursowego na stanowisko kierownika 
Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego
w Podzamczu. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XI/148/19 w sprawie powołania komisji konkursowej  do przeprowadzenia 
postępowania konkursowego na stanowisko kierownika 
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XI/149/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 
postępowania konkursowego na stanowisko kierownika 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała 
w Czerwonej Górze. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XI/150/19 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem 
pomieszczeń́ o łącznej powierzchni 115,49 m2. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XI/151/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla 
uczniów liceów ogólnokształcących w województwie 
świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 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. 

XI/152/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla 
uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w 
roku szkolnym 2019/2020  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. 

XI/153/19 w sprawie zmiany nazwy Policealnej Szkoły dla Dorosłych 
 w Skarżysku- Kamiennej. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XI/154/19 w sprawie zmiany nazwy Policealnej Szkoły dla Dorosłych 
 w Morawicy. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XI/155/19 w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu budowy     
przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa 
świętokrzyskiego na lata 2018-  2021 z perspektywą do 2026”. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XI/156/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 
  Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umów sprzedaży, 
nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kije, w 
obrębie Umianowice, na potrzeby realizacji zadań Zespołu 
Świętokrzyskich  i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w 
Kielcach. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XI/157/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na 
rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o łącznej powierzchni 
77,4254 ha, stanowiących własność Województwa 
Świętokrzyskiego, położonych w gminach: Sandomierz, 
Samborzec i Koprzywnica. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 
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XI/158/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na 
rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o łącznej powierzchni 
16,5389 ha, stanowiących własność Województwa 
Świętokrzyskiego, położonych w gminie Łubnice, powiat 
staszowski oraz  w gminie Pacanów, powiat buski. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XI/159/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/554/17 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 
2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze 
przetargu, nieruchomości stanowiących własność 
Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy 
ul. Langiewicza: 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XI/160/19 w sprawie przyjęcia Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XI/161/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Buskiemu. RIO 

XI/162/19 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO 

XI/163/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043. 

RIO 

XI/164/19 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok. RIO 

Publ. 

XI/165/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/18 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie składu 
osobowego Komisji Budżetu i Finansów. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XI/166/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/23/18 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XI/167/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/18 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie składu 
osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Rejestr uchwał podjętych podczas 12. Sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26 sierpnia 2019 r. 

XII/168/19 w sprawie skargi osoby fizycznej  na Uchwałę Nr X/125/19 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 

Wojewoda 
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2019 r. przyjmującą stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec 
prób wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot 
samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu 
publicznym 

Świętokrzyski 

XII/169/19 w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego.  Wojewoda 

Świętokrzyski 

Rejestr uchwał podjętych podczas 13. sesji 

 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 24 września 2019 r. 

XIII/170/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XIII/171/19 w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych 

jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”. 

 Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XIII/172/19 w sprawie udzielenia Gminie Koprzywnica pomocy finansowej. RIO 

XIII/173/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043. 

RIO 

XIII/174/19 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok. RIO 

Publ. 

XIII/175/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku 

Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego. 

deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-

2021. 

RIO 
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Rejestr uchwał podjętych podczas 14. sesji 

 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 13 listopada 2019 r. 

XIV/176/19 w sprawie odwołania Członka Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/177/19 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Skarżysko- 

Kościelne z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Lipowym Polu Plebańskim na naprawę samochodu ratowniczo-

gaśniczego, zakup umundurowania i sprzętu. 

RIO 

XIV/178/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043. 

RIO 

XIV/179/19 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok. RIO 

Publ. 

XIV/180/19 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok. RIO 

Publ. 

XIV/181/19  w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 

świętokrzyskiego w latach 2019-2021. 

RIO 

XIV/182/19 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2019 i 2020 rok. 

RIO 

XIV/183/19 w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa 

świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/184/19 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2020 rok. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 
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XIV/185/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/86/19 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia 

zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą 

być finansowane ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/186/19 w sprawie określenia dnia zakończenia okresu 

 zbioru wybranych gatunków roślin uprawnych na terenie 

województwa świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XIV/187/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na 

rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o powierzchni 0,4324 ha, 

stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej 

w gminie Ożarów, w obrębie Maruszów. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/188/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum 

Ogólnokształcącego Specjalnego przy Świętokrzyskim Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/189/19 w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych 

jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ.  

XIV/190/19  w sprawie: 

1. zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest

różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

2. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

zajmujących stanowiska kierownicze oraz zasad

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć

dydaktycznych, wychowawczych

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.185.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.186.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.187.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.188.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.189.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.190.2019.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2019/4498/
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2019/5034/
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2019/4499/


i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz; 

3. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy –

Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w

formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb

społecznych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz

zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w

formie zaocznej;

4. przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w

pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy

obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków

i trybu tego obniżenia:

XIV/191/19 w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie 

Województwu Małopolskiemu zadania organizacji publicznego 

transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii 

komunikacyjnej Sędziszów – Kraków, na odcinku od Sędziszowa 

do granicy województwa świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/192/19 w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy nadanego uchwałą Nr XXXVIII/547/17 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 

2017 roku. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XIV/193/19 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 

Pracy w Kielcach nadanego uchwałą Nr XXXVIII/549/17 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XIV/194/19 w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Centrum Naukowo – 

Technologicznemu w Podzamczu. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ.  

XIV/195/19 w sprawie  zmiany składu komisji konkursowej powołanej 

Uchwałą Nr XI/149/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.191.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.192.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.193.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.194.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.195.2019.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2019/4500/
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2019/4501/
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2019/4502/


z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na 

stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. 

XIV/196/19 w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały  

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/197/19 w sprawie apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 

o objęcie dofinansowaniem dróg wojewódzkich w ramach

ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/198/19 w sprawie składu osobowego Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/199/19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

 i Ochrony Środowiska. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/200/19 w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/201/19 w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/202/19  w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/18 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie składu 

osobowego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy 

z Zagranicą zmienionej  Uchwałą Nr X/120/19 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r.  

w sprawie składu osobowego Komisji Strategii Rozwoju, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.196.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.197.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.198.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.199.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.200.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.201.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.202.2019.pdf


XIV/203/19 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji interpelacji i zapytań 

złożonych przez radnych w okresie od początku VI kadencji 

Sejmiku do 30 czerwca 2019 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XIV/204/19 w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego. Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.203.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XIV.204.2019.pdf


Rejestr uchwał podjętych podczas 15. sesji 
 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 10 grudnia 2019 r. 

XV/205/19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/328/08 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2008r. w 
sprawie ustanowienia nagrody Świętokrzyskiej Victorii, 
zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/652/13 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XVIII/328/08 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2008r. w sprawie nagrody 
Świętokrzyskiej Victorii. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XV/206/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043. 

RIO 

XV/207/19 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok. RIO 
Publ. 

XV/208/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 
świętokrzyskiego  w latach 2019-2021. 

RIO 

XV/209/19 w sprawie zmiany składu komisji konkursowej powołanej 
Uchwałą Nr XI/149/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji 
konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego 
na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze 
zmienionego Uchwałą Nr XIV/195/19 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2019 roku. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XV/210/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/75/19 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r., w sprawie udzielenia 
przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej 
jednostkom samorządu terytorialnego województwa 
świętokrzyskiego, będącym Partnerami w projekcie pn. "Szkolne 
Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” 
realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020. 

RIO 

XV/211/19 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 w 2020 roku. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XV/212/19 w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa 
Świętokrzyskiego w Spółce przekształconej „POLREGIO spółka 
akcyjna”. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XV/213/19  w sprawie przekazania petycji do podmiotu 
właściwego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XIV/214/19 w sprawie petycji do Sejmiku Województwa   
Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71556-uchwala-nr-xv-205-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71556.html
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http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71556-uchwala-nr-xv-205-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71556.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71556-uchwala-nr-xv-205-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71556.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71556-uchwala-nr-xv-205-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71556.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71556-uchwala-nr-xv-205-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71556.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71556-uchwala-nr-xv-205-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71556.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71556-uchwala-nr-xv-205-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71556.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71557-uchwala-nr-xv-206-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71557.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71557-uchwala-nr-xv-206-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71557.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71558-uchwala-nr-xv-207-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71558.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71559-uchwala-nr-xv-208-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71559.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71559-uchwala-nr-xv-208-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71559.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71559-uchwala-nr-xv-208-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71559.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71559-uchwala-nr-xv-208-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71559.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71560-uchwala-nr-xv-209-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71560.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71560-uchwala-nr-xv-209-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71560.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71560-uchwala-nr-xv-209-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71560.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71560-uchwala-nr-xv-209-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71560.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71560-uchwala-nr-xv-209-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71560.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71560-uchwala-nr-xv-209-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71560.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71560-uchwala-nr-xv-209-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71560.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71560-uchwala-nr-xv-209-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71560.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71561-uchwala-nr-xv-210-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71561.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71561-uchwala-nr-xv-210-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71561.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71561-uchwala-nr-xv-210-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71561.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71561-uchwala-nr-xv-210-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71561.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71561-uchwala-nr-xv-210-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71561.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71561-uchwala-nr-xv-210-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71561.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71561-uchwala-nr-xv-210-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71561.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71562-uchwala-nr-xv-211-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71562.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71562-uchwala-nr-xv-211-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71562.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71562-uchwala-nr-xv-211-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71562.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71562-uchwala-nr-xv-211-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71562.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71562-uchwala-nr-xv-211-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71562.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71562-uchwala-nr-xv-211-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71562.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71563-uchwala-nr-xv-212-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71563.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71563-uchwala-nr-xv-212-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71563.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71563-uchwala-nr-xv-212-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71563.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71564-uchwala-nr-xv-213-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71564.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71564-uchwala-nr-xv-213-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71564.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71565-uchwala-nr-xv-214-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71565.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71565-uchwala-nr-xv-214-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71565.html
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2019/5222/
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2019/5223/


Rejestr uchwał podjętych podczas 16. sesji 

 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 20 grudnia 2019 r.. 

XVI/215/19 w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego. Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71769-uchwala-nr-xvi-215-2019/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71769.html


Rejestr uchwał podjętych podczas 17. sesji 

 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 30 grudnia 2019 r. 

XVII/216/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041. 

RIO 

XVII/217/19 w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego 
na 2020 rok. 

RIO 

Publ. 

XVII/218/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce 

z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu 

z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego 

poradnictwa realizowanego w ramach "Telefonu zaufania dla osób 

w kryzysie". 

RIO 

XVII/219/19 w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy 
finansowej. 

RIO 

XVII/220/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043. 

RIO 

XVII/221/19 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok. RIO 

Publ. 

XVII/222/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego  w 

latach 2019 – 2022. 

RIO 

XVII/223/19 w sprawie wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2019. 

RIO 

XVII/224/19  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 
2020 rok. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XVII.216.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XVII.217.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XVII.218.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XVII.219.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XVII.220.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XVII.221.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XVII.222.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XVII.223.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6912/uchwala.nr.XVII.224.2019.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/263/
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/218/


Rejestr uchwał podjętych podczas 18. sesji 

 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 20 stycznia 2020 r. 

XVIII/225/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041. 

RIO 

XVIII/226/20 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. RIO 

Publ. 

XVIII/227/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 

świętokrzyskiego w latach 2019-2022. 

RIO 

XVIII/228/20 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2020 rok. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XVIII/229/20 w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do 

składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora 

ds. Lecznictwa Regionalnego Centrum Naukowo-

Technologicznego w Podzamczu. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVIII/230/20 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w 

Kielcach w przedmiocie gospodarki finansowej szpitala ze 

szczególnym uwzględnieniem realizacji programu naprawczego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski. 

XVIII/231/20 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 

początku VI kadencji Sejmiku do 30 września 2019 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XVIII/232/20 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów 

prawa miejscowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72027-uchwala-nr-xviii-225-20/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72027.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72028-uchwala-nr-xviii-226-20/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72028.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72029-uchwala-nr-xviii-227-20/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72029.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72030-uchwala-nr-xviii-228-20/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72030.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72031-uchwala-nr-xviii-229-20/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72031.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72032-uchwala-nr-xviii-230-20/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72032.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72033-uchwala-nr-xviii-231-20/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72033.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72034-uchwala-nr-xviii-232-20/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72034.html
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/438/
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/439/


Rejestr uchwał podjętych podczas 19. sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 24 lutego 2020 r. 

XIX/233/20 w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XIX/234/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041. 

RIO 

XIX/235/20 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. RIO 
Publ. 

XIX/236/20 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO 

XIX/237/20 w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły w 
Morawicy. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XIX/238/20 w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły w 
Skarżysku-Kamiennej. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XIX/239/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/190/19 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2019 r. 
w sprawie:  
1) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
2) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze oraz zasad 
przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami 
albo na ich rzecz;  
3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy –
Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w
formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb
społecznych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz
zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w
formie zaocznej;
4) przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w
pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu
tego obniżenia.

Wojewoda 
Świętokrzyski   

XIX/240/20 w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania 
stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe 
reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.233.20.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.234.20.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.235.20.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.236.20.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.237.20.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.238.20.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.239.20.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.240.20.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/1122/
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/1123/
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/1124/


XIX/241/20 w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg 
wojewódzkich w Województwie Świętokrzyskim. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XIX/242/20 w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej 
odcinka drogi stanowiącego starodroże drogi krajowej nr 7 na 
odcinku granica województwa – Skarżysko-Kamienna. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XIX/243/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/181/04 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2004r. w 
sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 
pasa drogowego dróg wojewódzkich Województwa 
Świętokrzyskiego na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 
zmienionej uchwałą Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Nr XXVIII/408/16 z dnia 25 listopada 
2016r. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XIX/244/20 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 
uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz 
rejonizacji tych upraw w 2020 roku w województwie 
świętokrzyskim. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XIX/245/20 w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Wojewoda 
Świętokrzyski 

XIX/246/20 w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XIX/247/20 w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. Wojewoda 
Świętokrzyski 

XIX/248/20 w sprawie składu osobowego Komisji Samorządu 
Terytorialnego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XIX/249/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/27/18 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. 
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, 
zmienionej Uchwałą Nr X/122/19 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XIX/250/20 w sprawie składu osobowego Komisji Strategii Rozwoju, 
Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XIX/251/20 w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały w 
sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XIX/252/20 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego Programu 
Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XIX/253/20 w sprawie petycji Starosty Buskiego do Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.241.20.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.242.20.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.243.20.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.244.20.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.245.20.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.246.20.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.247.20.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.248.20.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.249.20.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.250.20.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.251.20.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.252.20.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XIX.253.20.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/1125/
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/1126/
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/1127/
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/1128/


Rejestr uchwał podjętych podczas 20. sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 16 marca 2020 r. 

XX/254/20 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic 
administracyjnych gminy Mirzec, skutkującej zmianą granic 
powiatu starachowickiego oraz województwa 
świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XX/255/20 w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu działań związanego 
z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej 
wywołanej tym wirusem. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72983-uchwala-nr-xx-254-20/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72983.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72984-uchwala-nr-xx-255-20/825-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72984.html


Rejestr uchwał podjętych podczas 21. sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 27 kwietnia 2020 r. 

XXI/256/20 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO 

XXI/257/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041. 

RIO 

XXI/258/20 w sprawie zmian w budżecie województwa na 
2020 rok. 

RIO 
PUB. 

XXI/259/20 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. 
Tadeusza Włoszka. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

XXI/260/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów 
dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie 
świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach 
projektu pozakonkursowego Województwa 
Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny 
realizowanego w obszarze Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

XXI/261/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów 
dla uczniów szkół zawodowych w województwie 
świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 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 
PUB. 

XXI/262/20 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu 
Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z 
Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXI/263/20 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2020 r. 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXI/264/20 w sprawie przyjęcia Raportu z działań podejmowanych w 
2019 r. w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXI/265/20 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na 
wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 91,27 m² w 
budynkach wolnostojących, na okres 3 lat: 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXI.256.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXI.257.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXI.258.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXI.259.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXI.260.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXI.261.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXI.262.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXI.263.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXI.264.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXI.265.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/1741/
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/1742/
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/1743/
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/1744/


XXI/266/20 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu 
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

XXI 267/20 w sprawie zaliczenia Gminy Strawczyn do III okręgu 
podatkowego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

XXI/268/20 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku nr XIX/244/20 z dnia 24 
lutego 2020 roku w sprawie określenia ogólnej powierzchni 
przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi 
włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku w 
województwie świętokrzyskim. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

XXI/269/20 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Województwa Świętokrzyskiego.

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

XXI/270/20 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przekształcenia – 
zmiany strefy krajobrazowej dla działek zlokalizowanych w 
bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Silnicy objętych Kieleckim 
Obszarem Chronionego Krajobrazu. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXI/271/20 w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXI/272/20 w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. Wojewoda 
Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXI.266.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXI.267.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXI.268.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXI.269.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXI.270.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXI.271.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXI.272.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/1745/
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/1746/
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/1747/
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/1748/


Rejestr uchwał podjętych podczas 22. sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 29 czerwca 2020 r. 

XXII/273/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na zakup 
średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i ciężkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

RIO 

XXII/274/20 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminom z powiatów 
objętych testowaniem Modelu Kooperacji w ramach projektu 
pn. „Liderzy Kooperacji” z terenu województwa 
świętokrzyskiego. 

RIO 

XXII/275/20 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO 

XXII/276/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041. 

RIO 

XXII/277/20 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. RIO 
PUB. 

XXII/278/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 
świętokrzyskiego w latach 2019-2022. 

RIO 

XXII/279/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/73/19 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. 
w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu 
opracowania Strategii Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego 2030+. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

XXII/280/20 w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia Statutu 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

XXII/281/20 w sprawie zakończenia prac doraźnej Komisji Statutowej. Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXII/282/20 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa 
świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXII/283/20 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 
rok 2019. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXII/284/20 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego umowy z Powiatem 
Starachowickim na realizację inwestycji obejmującej lata 
budżetowe 2020-2022, w ramach zadania pn.: 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.273.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.274.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.275.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.276.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.277.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/2610/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.278.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.279.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/search/2020/p/190/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.280.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/2612/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.281.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.282.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.283.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.284.20.PDF


"Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów 
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”. 

XXII/285/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/263/20 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. 
w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2020 r. 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXII/286/20 w sprawie stypendium przyznawanego przez Województwo 
Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku 
lekarskim. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

XXII/287/20 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała 
w Czerwonej Górze. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

XXII/288/20 w sprawie wyrażenia zgody  Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Zespolonemu w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej 
powierzchni 970,29 m², na okres jednego roku. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXII/289/20 w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Zespolonemu w Kielcach na wydzierżawienie 
Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach 
pomieszczeń po byłym Zakładzie Medycyny Sądowej 
w Kielcach, ul. Radiowa 7, o łącznej powierzchni 239,90 m², 
na okres 3 lat. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXII/290/20 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału 
województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz 
zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii i skierowaniu 
go do zaopiniowania przez Zespół opiniodawczo-doradczy. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXII/291/20 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla 
województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań 
krótkoterminowych”. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

XXII/292/20 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

XXII/293/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 
Województwa Świętokrzyskiego,w drodze umowy 
sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Bałtów, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 
Okół, jako działka nr 3594/2 o pow. 0,0826 ha. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXII/294/20 w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Morawicy Policealnej Szkoły w Morawicy 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.285.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.286.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/search/2020/p/190/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.287.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/2614/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.288.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.289.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.290.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.291.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/2615/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.292.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/2616/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.293.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.294.20.PDF


oraz jej likwidacji. 

XXII/295/20 w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej Policealnej Szkoły 
w Skarżysku-Kamiennej oraz jej likwidacji. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXII/296/20 w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXII/297/20 w sprawie składu osobowego Komisji Samorządu 
Terytorialnego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.295.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.276.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXII.297.20.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas 23. sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 14 lipca 2020 r. 

XXIII/298/20 XXIII/298/20 w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa 
Świętokrzyskiego wotum zaufania. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIII/299/20 XXIII/299/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Województwa Świętokrzyskiego za 2019 rok. 

RIO 

XXIII/300/20 XXIII/300/20 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

RIO 

XXIII/301/20 XXIII/301/20 w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Stefana Żeromskiego 
w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

XXIII/302/20 XXIII/302/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Osiek 
na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego tj. nożyco-
rozpieracza i węża hydraulicznego dla OSP w Długołęce. 

RIO 

XXIII/303/20 XXIII/303/20 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO 

XXIII/304/20 XXIII/304/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041. 

RIO 

XXIII/305/20 XXIII/305/20 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. RIO 
PUB. 

XXIII/306/20 XXIII/306/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 
świętokrzyskiego w latach 2019-2022. 

RIO 

XXIII/307/20 XXIII/307/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/354/2016 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2016 
roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, 
określonych w załączniku do wieloletniej prognozy 
finansowej. 

RIO 

XXIII/308/20 XXIII/308/20 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego do Regionalnej Rady 
Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze 
Ochrony Środowiska w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIII.298.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIII.299.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIII.300.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIII.301.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/2774/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIII.302.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIII.303.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIII.304.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIII.305.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/2775/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIII.306.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIII.307.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIII.308.20.PDF


Rejestr uchwał  

podjętych podczas 24. Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 7 września 2020 r. 

XXIV/309/20 w sprawie rozpatrzenia informacji Świętokrzyskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
o stanie sanitarnym województwa świętokrzyskiego w 2019
roku.

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIV/310/20 w sprawie przyjęcia Świętokrzyskiego programu 
stypendialnego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIV/311/20 w sprawie przyjęcia Świętokrzyskiego programu 
stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIV/312/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów 
dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie 
świętokrzyskim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach 
projektu pozakonkursowego Województwa 
Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny 
realizowanego w obszarze Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

XXIV/313/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów 
dla uczniów szkół zawodowych w województwie 
świętokrzyskim w roku szkolnym 2020/2021 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 
PUB.  

XXIV/314/20 w sprawie przyjęcia Świętokrzyskiego Programu Wspierania 
Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów Talenty 
Świętokrzyskie. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIV/315/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty 
Świętokrzyskie. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

XXIV/316/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty 
Świętokrzyskie. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

XXIV/317/20 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/273/20 z dnia 
29 czerwca 2020 r.   w  sprawie  udzielenia pomocy 
finansowej dla Gmin na zakup średnich samochodów 
ratowniczo-gaśniczych  i ciężkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego. 

RIO 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.309.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.310.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.311.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.312.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/3307/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.313.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/3308/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.314.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.315.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/3309/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.316.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/3310/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.317.20.PDF


XXIV/318/20 w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla gminy 
Chmielnik na  zakup lekkiego samochodu ratowniczo – 
gaśniczego  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Śladkowie 
Małym. 

RIO 

XXIV/319/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bircza 
z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej. 

RIO 

XXIV/320/20 w sprawie  udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
z przeznaczeniem na prowadzenie lokalnego transportu 
zbiorowego na linii komunikacyjnej Kielce – Święty Krzyż – 
Kielce. 

RIO 

XXIV/321/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Jędrzejów z przeznaczeniem na wsparcie finansowe rolnika 
poszkodowanego w wyniku zdarzenia losowego. 

RIO 

XXIV/322/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041. 

RIO 

XXIV/323/20 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. RIO 
PUB. 

XXIV/324/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 
świętokrzyskiego w latach 2019-2022. 

RIO 

XXIV/325/20 w sprawie uzgodnienia zmiany granic Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIV/326/20 w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa 
świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIV/327/20 w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami 
trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 
Województwo Świętokrzyskie. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

XXIV/328/20 w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Zespolonemu w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej 
powierzchni 145,72 m², na okres dwóch lat. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIV/329/20 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Nr XIX/241/2020 z dnia 24 lutego 
2020 w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg 
wojewódzkich w Województwie Świętokrzyskim w części 
dotyczącej przebiegu dróg wojewódzkich 
o numerach: DW 764, DW 757, DW 756, DW 758 oraz DW
771.

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.318.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.319.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.320.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.321.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.322.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.323.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/3311/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.324.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.325.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.326.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.327.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/3312/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.328.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.329.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/3313/


XXIV/330/20 w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka 
starodroża drogi krajowej nr 7 na długości od km 569+850 do 
km 570+165 tj. granicy powiatu 
Kieleckiego/Jędrzejowskiego oraz od km 570+165 tj. od 
granicy powiatu Jędrzejowskiego/Kieleckiego do km 
571+444 (długość odcinka 1,279km) w miejscowości Brzegi. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

XXIV/331/20 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie 
w dzierżawę firmie Magellan Pro- Service sp. z o.o części 
nieruchomości w Masłowie k/Kielc na okres 5 lat. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIV/332/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, 

nieruchomości stanowiącej własność Województwa 

Świętokrzyskiego, położonej w gminie Busko-Zdrój, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 

Radzanów, jako działka nr 447/19 o pow. 0,8420 ha. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIV/333/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, 

nieruchomości stanowiącej własność Województwa 

Świętokrzyskiego, położonej w gminie Busko-Zdrój, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 

Radzanów, jako działka nr 266/4 o pow. 1,0952 ha. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIV/334/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy 

sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Końskie, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 

Wincentów, jako działka nr 24/1 o pow. 0,0020 ha. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIV/335/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, 

na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o łącznej 

powierzchni 8,3499 ha, stanowiących własność 

Województwa Świętokrzyskiego, położonych w obrębie 

Fanisławice, gmina Łopuszno oraz w obrębie Korczyn, 

gmina Strawczyn. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIV/336/20 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.330.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/3314/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.331.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.332.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.333.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.334.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.335.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.336.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/3315/


XXIV/337/20 w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na 
obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do 
kategorii. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
PUB. 

XXIV/338/20 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Odznaki 
Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIV/339/20 sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyłączenia 
nieruchomości znajdującej się w miejscowości Mąchocice 
Kapitulne z obszaru chronionego krajobrazu - 
„Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu strefa 
B”. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIV/340/20 w sprawie petycji wyrażającej sprzeciw wobec rozbudowy 
i modernizacji budynków chlewni w miejscowości 
Moczydło, gmina Książ Wielki. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIV/341/20 w sprawie petycji dotyczacej upublicznienia kart z 
przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie wyboru 
Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIV/342/20 w sprawie skargi na Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIV/343/20 w sprawie skargi na Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIV/344/20 w sprawie skargi na Świętokrzyski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.337.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/3316/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.338.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.339.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.340.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.341.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.342.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.343.20.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXIV.344.20.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XXV sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 13 października 2020 r. 

XXV/345/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041. 

RIO 

XXV/346/20 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. RIO 
Publ. 

XXV/347/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 
świętokrzyskiego w latach 2019-2022. 

RIO 

XXV/348/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/687/18 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

RIO 

XXV/349/20 w sprawie przyjęcia wyników kontroli  przeprowadzonej 
przez Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach w przedmiocie działalności 
statutowej jednostki w latach 2015-2019. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXV/350/20 w sprawie skargi osoby prawnej z dnia 14 września 2020 r. na 
Uchwałę Nr X/125/19 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 19  czerwca 2019 r. przyjmującą 
stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia 
ideologii "LGBT" do wspólnot samorządowych oraz 
promocji tej ideologii w życiu publicznym. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXV.345.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXV.346.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/3906/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXV.347.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXV.348.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXV.349.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXV.350.20.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XXVI sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 23 listopada 2020 r. 
XXVI/351/20 w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrowieckiemu pomocy finansowej. RIO 

XXVI/352/20 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/273/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. 
w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na zakup średnich 
samochodów ratowniczo-gaśniczych  i ciężkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego zmienionej Uchwałą nr XXIV/317/20 z dnia 7 września 2020 r. 

RIO 

XXVI/353/20  w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego 
dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii 
komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 
2020/2021. 

RIO 

XXVI/354/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Gminie Koprzywnica pomocy 
finansowej. 

RIO 

XXVI/355/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041. 

RIO 

XXVI/356/20 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. RIO 
Publ. 

XXVI/357/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 
Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2022. 

RIO 

XXVI/358/20 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 w 2021. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXVI/359/20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na 
okres 24 miesięcy, Związkowi Polskich Spadochroniarzy części nieruchomości 
zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXVI/360/20 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XXVI/361/20 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 
sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXVI/362/20 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 
sprawie ustanowienia planu ochrony dla Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku 
Krajobrazowego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXVI/363/20 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 
sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szanieckiego Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXVI/364/20 w sprawie skargi na działalność Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXVI/365/20 w sprawie przekazania petycji do organu właściwego. Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXVI/366/20 w sprawie apelu w sprawie wstrzymania prac legislacyjnych i wycofania przez 
wnioskodawców poselskiego projektu ustawy o zmianie  ustawy  
o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

Wojewoda 
Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVI.351.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVI.352.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVI.353.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVI.354.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVI.355.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVI.356.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4156
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVI.357.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVI.358.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVI.359.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVI.360.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4157
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVI.361.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVI.362.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVI.363.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVI.364.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVI.365.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVI.366.20.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XXVII sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 28 grudnia 2020 r. 

XXVII/367/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

RIO 

XXVII/368/20 w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego 
na 2021 rok. 

RIO 
Publ. 

XXVII/369/20 w sprawie petycji dotyczącej uchylenia stanowiska Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie sprzeciwu wobec prób 
wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych 
oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym, przyjętego  
uchwałą Nr X/125/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXVII/370/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce 
z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu 
z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego 
poradnictwa realizowanego w ramach "Telefonu zaufania dla osób 
w kryzysie". 

RIO 

XXVII/371/20 w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy 
finansowej. 

RIO 

XXVII/372/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041. 

RIO 

XXVII/373/20 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. RIO 
Publ. 

XXVII/374/20 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  
w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego 
 w latach 2019 – 2022. 

RIO 

XXVII/375/20 w sprawie wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego 2020. 

RIO 

XXVII/376/20 w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do 
składu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy Dyrektora ds.  
Lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXVII/377/20 w sprawie przyjęcia zmiany Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczącej 
opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego”. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XXVII/378/20 w sprawie przyjęcia wyników kontroli  przeprowadzonej przez 
Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim  Centrum Ratownictwa 
Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w przedmiocie 
działalności statutowej jednostki w latach 2015-2019. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXVII/379/20 w sprawie przyjęcia wyników kontroli  przeprowadzonej przez 
Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji interpelacji i zapytań 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVII.367.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVII.368.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=294
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVII.369.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVII.370.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVII.371.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVII.372.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVII.373.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=276
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVII.374.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVII.375.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVII.376.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVII.377.20.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=277
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVII.378.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVII.379.20.PDF


złożonych przez radnych w II półroczu 2019 r. i I półroczu 2020 r. 
XXVII/380/20 w sprawie uznania Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego za 

niewłaściwy do rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy nowych 
przystanków lub stacji na  Centralnej Magistrali Kolejowej dla 
połączeń regionalnych z Kielc. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXVII/381/20 w sprawie skargi na Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVII.380.20.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7859/uchwala.nr.XXVII.381.20.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XXVIII sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 25 stycznia 2021 r. 

XXVIII/382/21 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego dotyczącego szczepień przeciw COVID -
19 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXVIII/383/21 zmiany Uchwały Nr V/72/2019 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie 
określenia Szczegółowych wymogów dotyczących 
opracowania Raportu o stanie województwa 
świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXVIII/384/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na zakup 
średnich samochodów ratowniczo- gaśniczych. 

RIO 

XXVIII/385/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

RIO 

XXVIII/386/21 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. RIO 
Publ. 

XXVIII/387/21 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
na 2021 rok. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXVIII/388/21 w sprawie skargi na Świętokrzyski Zarząd Dróg  
Wojewódzkich w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXVIII/389/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały 
Nr XLI/729/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wyznaczania 
Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu poprzez 
wyłączenie z terenu Kieleckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu działek wskazanych w treści petycji. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXVIII/390/21 w sprawie  petycji dotyczącej wprowadzenia zakazu 
używania dmuchaw w pracach porządkowych. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXVIII/391/21 w sprawie składu osobowego Komisji Samorządu 
Terytorialnego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXVIII/392/21 w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków 
 i Petycji. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXVIII.382.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXVIII.383.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXVIII.384.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXVIII.385.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXVIII.386.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXVIII.387.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXVIII.388.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXVIII.389.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXVIII.390.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXVIII.391.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXVIII.392.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2021/524/


Rejestr uchwał podjętych podczas XXIX sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 22 lutego 2021 r. 

XXIX/393/21 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO 

XXIX/394/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

RIO 

XXIX/395/21 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. RIO 
Publ. 

XXIX/396/21 w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa 
świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIX/397/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 12,29 m2 
w obrębie stacji paliw położonej na lotnisku w Masłowie 
Pierwszym z  Airbus Poland S.A. do dnia 31.10.2022 r. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIX/398/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/45/18 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w 
sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej 
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIX/399/21 w sprawie rozwiązania Klubu Radnych Świętokrzyscy 
Samorządowcy. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIX/400/21 w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIX/401/21 w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Spraw Rodziny. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIX/402/21  w sprawie składu osobowego Komisji Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIX/403/21 w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIX/404/21 w sprawie skargi na działalność Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXIX/405/21 w sprawie skargi na działalność Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXIX.393.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXIX.394.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXIX.395.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=877
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXIX.396.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXIX.397.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXIX.398.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXIX.399.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXIX.400.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXIX.401.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXIX.402.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXIX.403.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXIX.404.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXIX.405.21.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XXX sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

 w dniu 29 marca 2021 r. 

 

 
XXX/406/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa  Świętokrzyskiego 

2030+. 
Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXX/407/21 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza  Włoszka. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XXX/408/21 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Domowi Kultury im. Józefa 
Piłsudskiego w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XXX/409/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041 

RIO 

XXX/410/21 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. RIO 
Publ. 

XXX/411/21 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które 
mogą być dofinansowane w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXX/412/21 w sprawie przyjęcia „Raportu z działań podejmowanych  w 2020 roku 
w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2017-2020”. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXX/413/21 w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu 
w Kielcach na wynajem pomieszczeń i gruntu o łącznej powierzchni 343,10 
m², na okres 4 lat. 
 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXX/414/21 w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji 
konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXX/415/21 w sprawie  określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i 
konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w  2021 roku  w 
województwie świętokrzyskim. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XXX/416/21 w sprawie przyjęcia projektu uchwały  Sejmiku  Województwa 
Świętokrzyskiego  w sprawie ustanowienia planu ochrony dla  
Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXX/417/21 w sprawie przyjęcia projektu uchwały  Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego  w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
Suchedniowsko- Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXX/418/21  w sprawie przyjęcia projektu uchwały  Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego  w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szanieckiego 
Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXX/419/21   w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/242/20 Sejmiku  Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie  pozbawienia kategorii 
drogi wojewódzkiej odcinka drogi stanowiącego starodroże drogi  krajowej nr 
7 na odcinku granica województwa – Skarżysko-Kamienna. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.406.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.406.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.407.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2021/1371/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.408.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2021/1372/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.409.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.410.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2021/1373/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.411.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.412.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.413.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.414.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.415.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2021/1374/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.416.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.417.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.418.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.419.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2021/1375/


XXX/420/21 w sprawie ustalenia maksymalnej i minimalnej liczby radnych stanowiących 
skład komisji stałych i doraźnych. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXX/421/21 w sprawie składu osobowego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji 
 i Współpracy z Zagranicą. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXX/422/21 w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej 
i Spraw Rodziny. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXX/423/21  w sprawie składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXX/424/21 w sprawie skargi na działania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Wojewoda 
Świętokrzyski 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.420.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.421.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.422.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.423.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXX.424.21.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XXXI sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

w dniu 22 kwietnia 2021 r. 

XXXI/425/21 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Deklaracji Lubelskiej 
w sprawie utworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXXI/426/21 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego. 

RIO 

XXXI/427/21 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO 

XXXI/428/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

RIO 

XXXI/429/21  w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. RIO 
Publ. 

XXXI/430/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/315/20 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu przyznawania nagród Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XXXI/431/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/316/20 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XXXI/432/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/45/18 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru 
przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do składu 
Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy 
zmienionej Uchwałą Nr XXIX/398/21 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2021 r. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXXI/433/21 w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXI.425.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXI.425.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXI.426.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXI.427.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXI.428.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXI.429.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2021/1603/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXI.430.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2021/1604/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXI.431.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2021/1605/
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXI.432.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXI.433.21.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XXXII sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 27 maja 2021 r. 

 

XXXII/434/21 w sprawie apelu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o niezwłoczne 
przyjęcie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady UE 2020/2053 
z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie systemu zasobów 
własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 
2014/335/UE - dotyczącej zatwierdzenia Funduszu 
Odbudowy. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXXII/435/21 w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki Społecznej 
Województwa Świętokrzyskiego lata 2021 – 2030”. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXXII/436/21 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu 
Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 
z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok. 
 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXXII/437/21 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 13 powiatów i 
miasta Kielce w ramach projektu „Kompetencje plus”, 
polegającej na przekazaniu środków i sprzętu ochrony 
osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i 
zwalczania COVID z przeznaczeniem dla powiatowych 
centrów pomocy rodzinie  oraz Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie. 

RIO 

XXXII/438/21 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO 

XXXII/439/21 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO 
 

XXXII/440/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

RIO 
 

XXXII/441/21 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. RIO 
Publ. 
 

XXXII/442/21 w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady 
Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXXII/443/21 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej 
przez Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w przedmiocie działalności 
Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej w latach 
2016-2020. 
 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXII.434.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXII.435.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXII.436.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXII.437.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXII.438.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXII.439.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXII.440.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXII.441.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1954
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXII.442.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXII.443.21.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XXXIII sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

w dniu 28 czerwca 2021 r. 

XXXIII/444/21 w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum 

zaufania. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIII/445/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa 

Świętokrzyskiego za 2020 rok. 

RIO 

XXXIII/446/21 w sprawie nieudzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego  

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

RIO 

XXXIII/447/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy 

Targ z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze 

wsi Nowa Biała. 

RIO 

XXXIII/448/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na podniesienie 

gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

RIO 

XXXIII/449/21 w sprawie udzielenia w 2021r. pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Miasta Busko – Zdrój z przeznaczeniem na realizację zadania 

pn. „Chopin in memoriam” w ramach XXVII Międzynarodowego 

Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku – Zdroju. 

RIO 

XXXIII/450/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

RIO 

XXXIII/451/21 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

 

RIO 

Publ. 

XXXIII/452/21 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

 

RIO 

Publ. 

XXXIII/453/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 

świętokrzyskiego w latach 2019-2023. 

RIO 

XXXIII/454/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów 

liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku 

szkolnym 2021/2022 w ramach projektu pozakonkursowego 

Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 
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stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

XXXIII/455/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów 

szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 

2021/2022 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. 

XXXIII/456/21 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów 

w samorządowych jednostkach budżetowych. 

RIO 

XXXIII/457/21 w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich  

w Województwie Świętokrzyskim. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XXXIII/458/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez  Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego porozumienia w sprawie przekazania  Prezydentowi 

Miasta Starachowice zadań zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr DW  

744 w zakresie pełnienia funkcji inwestora w związku  

z opracowaniem dokumentacji  projektowo- kosztorysowej 

 na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi  

 wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXIII/459/21 w sprawie zmiany Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIII/460/21 w sprawie oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok. 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIII/461/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/360/20 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia  do 

realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego z  Organizacjami Pozarządowymi na 2021r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XXXIII/462/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/327/20 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020r. w sprawie określenia zasad 

gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 

Województwo Świętokrzyskie. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ 
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Rejestr uchwał podjętych podczas XXXIV sesji 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

w dniu 30 sierpnia 2021 r. 
XXXIV/463/21 w sprawie nadania Statutu Europejskiemu Centrum Bajki 

im. Koziołka Matołka w  Pacanowie. 
Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XXXIV/464/21 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa 
świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXXIV/465/21 
 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu 
terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. 

RIO 
 

XXXIV/466/21 w sprawie zmiany wysokości udzielonej pomocy rzeczowej 
gminom z powiatów objętych testowaniem Modelu Kooperacji 
w ramach projektu pn. „Liderzy Kooperacji” z terenu 
województwa świętokrzyskiego. 

RIO 

XXXIV/467/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

RIO 

XXXIV/468/21 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021rok . RIO 
Publ. 

XXXIV/469/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/687/18 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

RIO 

XXXIV/470/21 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 

XXXIV/471/21 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych 
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków 
i sposobu ich przyznawania. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XXXIV/472/21 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów 
dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie 
świętokrzyskim w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu 
pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego 
pn. Świętokrzyski program stypendialny realizowanego 
w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do 
uchwały Nr XXXIII/454/21 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XXXIV/473/21 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów 
dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim 
w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu 
pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego 
pn. Świętokrzyski program stypendialny realizowanego 
w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 
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Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do 
uchwały Nr XXXIII/455/21 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku. 

XXXIV/474/21 w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty 
prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie.  

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XXXIV/475/21 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 

XXXIV/476/21 w sprawie  wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Zespolonemu w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej 
powierzchni 43,30 m², na okres 4 lat.  

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXXIV/477/21 w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego 
działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Modliszewicach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski  

XXXIV/478/21 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kozubowskiego Parku 
Krajobrazowego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XXXIV/479/21 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Suchedniowsko - 
Oblęgorskiego Parku  Krajobrazowego. 
 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XXXIV/480/21 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szanieckiego Parku 
Krajobrazowego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XXXIV/481/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa 
Świętokrzyskiego, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości 
położonej w Sandomierzu, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków, w obrębie Sandomierz Mokoszyn, jako działka 
nr 151/4 o pow. 0,0251 ha. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

XXXIV/482/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa 
Świętokrzyskiego, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości 
położonych w gminie Nowa Słupia, oznaczonych w ewidencji 
gruntów i budynków, w obrębie Trzcianka, jako działki nr 105/1 
i nr 155/1 o łącznej pow. 0,0238 ha. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

XXXIV/483/21 
 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 
nieruchomości stanowiącej własność Województwa 
Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Artwińskiego, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, 
jako działka nr 931/6 o pow. 10,2176 ha, na rzecz Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

XXXIV/484/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 
nieruchomości stanowiącej własność Województwa 
Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Kusocińskiego, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0022, 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
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https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXIV.484.21.PDF


jako działki nr 60/25 o pow. 0,1864 ha i nr 60/27 o pow. 2,1180 
ha, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą 
w Tarnowie. 

XXXIV/485/21 w sprawie skargi na działalność Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

 
 

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXIV.485.21.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XXXV sesji 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

w dniu 22 września 2021 r. 
 

 

XXXV/486/21 przyjmująca stanowisko w sprawie poszanowania 
wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz równouprawnienia i sprawiedliwego 
traktowania. 
 

Wojewoda Świętokrzyski 

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXIV.486.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXIV.486.21.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XXXVI sesji 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 28 września 2021 r. 
 

XXXVI/487/21 w sprawie udzielenia w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 

„Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki w 

Kielcach”. 

RIO 

XXXVI/488/21 w sprawie udzielenia  pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Gmin Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu 

samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. 

RIO 

XXXVI/489/21 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

RIO 

 

XXXVI/490/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

RIO 

XXXVI/491/21 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021rok. 

 

RIO 

Publ. 

XXXVI/492/21 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021rok. 

 

RIO 

Publ. 

XXXVI/493/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/411/21 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie określenia zadań 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być 

dofinansowane w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVI/494/21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem,  

w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, części nieruchomości zajętej 

pod lotnisko w Masłowie k/Kielc, na rzecz Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego- Lasy Państwowe. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVI/495/21 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w 

przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2018-2020 wraz 

z wnioskami pokontrolnymi. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVI.487.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVI.487.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVI.488.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVI.488.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVI.489.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVI.489.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVI.490.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVI.491.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3227
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVI.492.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3228
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVI.493.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVI.494.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVI.495.21.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XXXVII sesji 

              Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 25 października 2021 r. 

 

 

XXXVII/496/21 w sprawie wyrażenia woli prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury 

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu wraz z Ministerstwem Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXXVII/497/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

RIO 

XXXVII/498/21 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021rok. 

 

RIO 
Publ. 
 

XXXVII/499/21 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2021 i 2022 rok. 

RIO 

XXXVII/500/21  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/411/21 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie określenia zadań 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być 

dofinansowane w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej Uchwałą Nr 

XXXVI/493/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 

września 2021 r.  

 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXXVII/501/21 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej 

Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XXXVII/502/21 w sprawie przyjęcia wyników kontroli prowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną w Muzeum Narodowym w Kielcach w przedmiocie 

działalności statutowej jednostki w latach 2016-2020  

 z uwzględnieniem perspektyw rozwoju Muzeum Archeologicznego  

w Wiślicy. 

 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVII.496.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVII.496.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVII.497.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVII.497.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVII.498.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVII.498.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3467
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVII.499.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVII.500.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVII.501.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVII.502.21.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XXXVIII sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 22 listopada 2021 r. 

 

XXXVIII/503/21  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/465/2021 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego  z dnia 30 sierpnia 2021 roku  

w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu 

terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. 

RIO  

XXXVIII/504/21 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu 

terytorialnego  z terenu województwa świętokrzyskiego. 

RIO  

XXXVIII/505/21 w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu  

pomocy finansowej w formie dotacji  celowej z  przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji 

połączeń  o charakterze  użyteczności publicznej na linii 

komunikacyjnej Kraków- Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów 

edycji 2021/2022. 

RIO  

XXXVIII/506/21 w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Nr XXXIII/448/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na podniesienie 

gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

RIO  

XXXVIII/507/21 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO  

XXXVIII/508/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

RIO  

XXXVIII/509/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

RIO  

XXXVIII/510/21 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021r. 

 

RIO 

Publ. 

 

XXXVIII/511/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku 

Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2022-

2024. 

RIO  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.503.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.503.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.504.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.504.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.505.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.506.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.507.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.508.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.509.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.510.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3946
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.511.21.PDF


XXXVIII/512/21 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu 

województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

położonym na obszarze Województwa Świętokrzyskiego. 

    Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

 

XXXVIII/513/21 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi 

na 2022 rok. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

 

XXXVIII/514/21 w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2021-2025. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XXXVIII/515/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/474/21 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w 

sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty 

prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ.     

 

XXXVIII/516/21 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 w 2022 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

       

 

XXXVIII/517/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości gruntowych położonych 

w gminie Kije, w obrębie Umianowice, na potrzeby realizacji 

projektu pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu 

w m. Umianowice gm. Kije”. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

     

 

XXXVIII/518/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości gruntowych położonych w 

gminie Kije, w obrębie Umianowice, na potrzeby realizacji projektu 

pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

       

 

XXXVIII/519/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

         

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.512.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3848
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.513.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3800
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.514.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.515.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3801
mailto:publ.
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.516.21.PDF
mailto:publ.
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.517.21.PDF
mailto:publ.
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.518.21.PDF
mailto:publ.
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.519.21.PDF
mailto:publ.


XXXVIII/520/21 w sprawie stanowiska dotyczącego podjęcia działań w związku  

z trudną sytuacją w rolnictwie. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.520.21.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XXXVIII sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 22 listopada 2021 r. 

 

XXXVIII/503/21  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/465/2021 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego  z dnia 30 sierpnia 2021 roku  

w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu 

terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. 

RIO 

XXXVIII/504/21 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu 

terytorialnego  z terenu województwa świętokrzyskiego. 

RIO 

XXXVIII/505/21 w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu  

pomocy finansowej w formie dotacji  celowej z  przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji 

połączeń  o charakterze  użyteczności publicznej na linii 

komunikacyjnej Kraków- Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów 

edycji 2021/2022. 

RIO 

XXXVIII/506/21 w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego Nr XXXIII/448/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na podniesienie 

gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

RIO 

XXXVIII/507/21 w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. RIO 

XXXVIII/508/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

RIO 

XXXVIII/509/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

RIO 

XXXVIII/510/21 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021r. 

 

RIO 

Publ. 

XXXVIII/511/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku 

Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2022-

2024. 

RIO 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.503.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.503.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.504.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.504.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.505.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.506.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.507.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.508.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.509.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.510.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3946
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.511.21.PDF


XXXVIII/512/21 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu 

województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

położonym na obszarze Województwa Świętokrzyskiego. 

    Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XXXVIII/513/21 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi 

na 2022 rok. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XXXVIII/514/21 w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2021-2025. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXVIII/515/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/474/21 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w 

sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty 

prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ.     

XXXVIII/516/21 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 w 2022 r. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

       

XXXVIII/517/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości gruntowych położonych 

w gminie Kije, w obrębie Umianowice, na potrzeby realizacji 

projektu pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu 

w m. Umianowice gm. Kije”. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

     

XXXVIII/518/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości gruntowych położonych w 

gminie Kije, w obrębie Umianowice, na potrzeby realizacji projektu 

pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

       

XXXVIII/519/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

         

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.512.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3848
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.513.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3800
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.514.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.515.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3801
mailto:publ.
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.516.21.PDF
mailto:publ.
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.517.21.PDF
mailto:publ.
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.518.21.PDF
mailto:publ.
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.519.21.PDF
mailto:publ.


XXXVIII/520/21 w sprawie stanowiska dotyczącego podjęcia działań w związku  

z trudną sytuacją w rolnictwie. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXVIII.520.21.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XXXIX sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 20 grudnia 2021 r. 

 

 

XXXIX/521/21  w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy 

 w Kielcach. 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIX/522/21 w sprawie petycji  dotyczącej uwzględnienia w budżecie     

województwa na rok 2022 środków na remont drogi wojewódzkiej 

nr 757. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XXXIX/523/21 przyjmująca Apel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do 

Ministra Zdrowia w sprawie zmiany kryteriów konkursu na 

dofinansowanie zadań podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci (nr FM-

SIS.01.PED.2021). 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXIX.521.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXIX.522.21.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XXXIX.523.21.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XL sesji 

              Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 27 grudnia 2021 r. 

 

 

 

XL/524/21  przyjmująca Stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

w sprawie uczczenia pamięci bohaterów Powstania Wielkopolskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XL/525/21 w sprawie odwołania Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego.  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XL.524.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XL.525.21.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XL sesji 

              Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 27 grudnia 2021 r. 

 

 

 

XL/524/21  przyjmująca Stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

w sprawie uczczenia pamięci bohaterów Powstania Wielkopolskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XL/525/21 w sprawie odwołania Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego.  

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XL.524.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XL.525.21.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XLI sesji 

              Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 28 grudnia 2021 r. 

 

 

XLI/526/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040. 

RIO 

XLI/527/21 w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 

rok. 

 

RIO 

Publ. 

XLI/528/21 w sprawie udzielenia w 2022r. pomocy finansowej 

 w formie dotacji celowej Gminie Nowa Słupia z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn. „54 Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi”. 

RIO 

XLI/529/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce 

z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy 

społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego 

w ramach "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie". 

RIO 

XLI/530/21 w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu  pomocy finansowej. 

 

RIO 

XLI/531/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/465/2021 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego  z dnia 30 sierpnia 2021roku w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu 

województwa świętokrzyskiego. 

 

RIO 

XLI/532/21 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/437/21 z dnia 27 maja 2021r. w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla 13 powiatów  i miasta Kielce w ramach 

projektu: „ Kompetencje plus”, polegającej na przekazaniu  środków i 

sprzętu ochrony osobistej niezbędnej do zapobiegania,     przeciwdziałania i 

zwalczania COVID z przeznaczeniem dla powiatowych centrów  pomocy 

rodzinie  oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

RIO 

XLI/533/21 w sprawie  wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo 

Świętokrzyskie do Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. z siedzibą  

 w Busku – Zdroju wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji, 

RIO 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XLI.526.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XLI.527.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2022/15/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XLI.528.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XLI.529.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XLI.530.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XLI.531.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XLI.532.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XLI.533.21.PDF


obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki. 

XLI/534/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

RIO 

XLI/535/21 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. RIO 

Publ. 

XLI/536/21 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. RIO 

Publ. 

XLI/537/21 w sprawie wydatków budżetu województwa, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2021. 

RIO 

 

XLI/538/21 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Świętokrzyskiego 

Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

Wojewoda  

Świętokrzyski 

XLI/539/21 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2026. 

Wojewoda  

Świętokrzyski 

XLI/540/21 w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób 

niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz 

pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych 

na lata 2021 – 2026”. 

Wojewoda  

Świętokrzyski 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XLI.534.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XLI.535.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2022/5/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XLI.536.21.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2022/6/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XLI.537.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XLI.538.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XLI.539.21.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XLI.540.21.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XLII sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 10 stycznia 2022 r. 

 

 

XLII/541/22 w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8878/uchwala.nr.XLII.541.22.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XLIII sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 27 stycznia 2022 r. 

 

 

XLIII/542/22 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie statutu Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIII/543/22  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bodzentyn  

z przeznaczeniem na wsparcie finansowe właścicieli gospodarstwa 

agroturystycznego w którego skład wchodzą: ,,Kapkazy - Szkoła 

Wrażliwości” oraz ,,Gliniokół Świętokrzyski” poszkodowanych w wyniku 

zdarzenia losowego tj. pożaru. 

RIO 

 

XLIII/544/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040. 

 

RIO 

XLIII/545/22 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

 

RIO 

Publ. 

XLIII/546/22 w sprawie skargi na działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIII/547/22 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną   w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach w przedmiocie   

działalności statutowej jednostki w latach 2016-2020. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIII/548/22 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIII.542.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIII.542.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIII.543.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIII.544.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIII.545.22.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2022/436/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIII.546.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIII.547.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIII.548.22.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XLIV sesji 

              Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 24 lutego 2022 r. 

 

XLIV/549/22 przyjmująca Stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

inwazji Rosji na Ukrainę. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/550/22 przyjmująca Apel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie umorzenia w 

pełnej wysokości zobowiązań podmiotów leczniczych, wynikających  

z pobranych zaliczek odpowiadających 1/12 kontraktów zawartych z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/551/22  w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040. 

 

RIO 

 

XLIV/552/22 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

 

RIO 

Publ. 

XLIV/553/22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  w Banku Rozwoju Rady Europy 

(CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 

świętokrzyskiego w latach 2022-2024. 

RIO 

XLIV/554/22 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku 

 i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku  

w województwie świętokrzyskim. 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XLIV/555/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w 

drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Bodzentyn, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Dąbrowa Górna, jako 

działka nr 202/1 o pow. 0,0021 ha. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/556/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w 

drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Nowa Słupia, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Jeziorko, jako działka 

 nr 524/1 o pow. 0,0025 ha. 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLIV/557/22 
 

w sprawie określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, 

bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub 

ponadregionalnym prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie. 

 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIV.549.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIV.550.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIV.551.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIV.552.22.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=978
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIV.553.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIV.554.22.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=979
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIV.555.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIV.556.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIV.557.22.PDF


XLIV/558/22 
 

w sprawie petycji dotyczącej przyjęcia „Karty Praw Rodziny”. 

 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIV.558.22.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XLV sesji 

              Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 28 marca 2022 r. 

 

XLV/559/22 w sprawie Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XLV/560/22 w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Sandomierzu. 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XLV/561/22  w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. 

 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLV/562/22 w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

XLV/563/22 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej mieszkańcom Obwodu Winnickiego na 

terytorium Ukrainy. 

RIO 

XLV/564/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040. 

RIO 

XLV/565/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040. 

RIO 

XLV/566/22 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok RIO 

Publ. 

XLV/567/22 
 

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok RIO 
Publ. 

XLV/568/22 
 

w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. 

 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XLV/569/22 
 

w sprawie  określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które 

mogą być dofinansowane w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XLV/570/22 
 

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń  o łącznej powierzchni 549,70 

m² w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala  w Czerwonej Górze ul. 

Jagiellońska 72 w Kielcach, na okres sześciu lat. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLV.559.22.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1268
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLV.560.22.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1367
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLV.561.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLV.562.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLV.563.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLV.564.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLV.565.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLV.566.22.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1368
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLV.567.22.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1369
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLV.568.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLV.569.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLV.570.22.PDF


XLV/571/22 
 

w sprawie petycji dotyczącej zmiany granic otuliny Chęcińsko-Kieleckiego Parku 

Krajobrazowego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLV.571.22.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XLVI sesji 

              Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

 

XLVI/572/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego. RIO 

XLVI/573/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/563/22 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

mieszkańcom Obwodu Winnickiego na terytorium Ukrainy. 

RIO 

XLVI/574/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040. 

RIO 

XLVI/575/22 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. RIO 

Publ. 

 

XLVI/576/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/567/22 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie 

województwa na 2022 rok. 

RIO 

Publ. 

XLVI/577/22 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVI/578/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu  zbiorowego w transporcie drogowym. 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

XLVI/579/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/513/21 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia  

do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r. (Dz. Urz. 

Woj. Święt. z 2021 r. poz. 3800). 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

XLVI/580/22 
 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi  za 2021 rok. 
 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XLVI/581/22 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/569/22 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań Samorządu 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVI.572.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVI.573.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVI.574.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVI.575.22.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1743
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVI.576.22.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1744
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVI.577.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVI.578.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVI.579.22.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1745
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVI.580.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVI.581.22.PDF


Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2022 r. ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

XLVI/582/22 
 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa 

użytkowania wieczystego przez Województwo Świętokrzyskie 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Umianowice 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 180/1 pow. 4,2088 ha, 

stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym 

Gminy Kije. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XLVI/583/22 
 

w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2022 – 2025. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XLVI/584/22 
 

w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego  

w Kielcach oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach 

organizacyjnych, z wyłączeniem jednostek ochrony zdrowia, w przedmiocie 

wykorzystania samochodów służbowych w latach 2010-2020. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

 

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVI.582.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVI.583.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVI.584.22.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XLVII sesji 
              Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 30 maja 2022 r. 
 

XLVII/585/22 
 

w sprawie wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego III kadencji. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XLVII/586/22 w sprawie przyjęcia „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie 
Uzdolnionych Uczniów Talenty Świętokrzyskie”. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XLVII/587/22 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla uczniów”. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

XLVII/588/22 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla studentów”. 

Wojewoda 
Świętokrzyski  
Publ. 

XLVII/589/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040. 

RIO 
 

XLVII/590/22 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. RIO 
Publ. 
 

XLVII/591/22 w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na odcinkach drogi 
wojewódzkiej stanowiących dotychczas starodroża drogi krajowej Nr 78 od km 
224+431 do km 225+111 (teren powiatu pińczowskiego) i od km 225+156 do km 
225+242, tj. granicy powiatu pińczowskiego/kieleckiego (teren powiatu 
pińczowskiego) oraz od km 225+242 do km 225+529, tj. granicy powiatu 
pińczowskiego/kieleckiego (teren powiatu kieleckiego) i od km 225+585 do km 
225+900, tj. granicy powiatu pińczowskiego/kieleckiego (teren powiatu 
kieleckiego). 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 
 

XLVII/592/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, 
w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Włoszczowa, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Danków Duży, jako 
działka nr 546/1 o pow. 0,0097 ha. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

XLVII/593/22 
 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Województwo 
Świętokrzyskie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz 
prawa własności budynków, budowli i urządzeń technicznych znajdujących się na 
działce ewidencyjnej nr 180/1 o pow. 4,2088 ha położonej w miejscowości 
Umianowice, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu 
wieczystym Gminy Kije. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

 

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVII.585.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVII.585.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVII.586.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVII.587.22.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2108
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVII.588.22.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2109
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVII.589.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVII.590.22.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2110
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVII.591.22.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2111
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVII.592.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLVII.592.22.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas XLIX sesji 
              Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 27 czerwca 2022 r. 
 

XLIX/594/22 
 

w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum    
 zaufania. 
 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

XLIX/595/22 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 
2021 rok. 
 

RIO 
 

XLIX/596/22 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
   z  tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

RIO 
 

XLIX/597/22 w sprawie udzielenia  pomocy finansowej w formie dotacji  celowej dla Gmin 
Województwa Świętokrzyskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. 

RIO 
 

XLIX/598/22 w sprawie udzielenia w 2022r pomocy finansowej  dla Gminy Busko- Zdrój z 
przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu „Wielka msza c-moll KV427” 
Wolfganga Amadeusza Mozarta w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu  
Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku- Zdroju. 

RIO 
 

XLIX/599/22 w sprawie udzielenia w 2022r pomocy finansowej  dla  Miasta Kielce z 
przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce na 57.  
Festiwal Europeada na  Litwie. 
 

RIO 
 

XLIX/600/22 w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2022 –2040.  
 

RIO 
 

XLIX/601/22 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 
 

RIO 
Publ. 
 

XLIX/602/22 
 

w sprawie określenia 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 
 

XLIX/603/22 
 

w sprawie oceny Zasobów Pomocy Społecznej Województwa za 2021 rok. Wojewoda 
Świętokrzyski 

 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIX.594.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIX.595.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIX.596.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIX.597.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIX.598.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIX.599.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIX.600.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIX.601.22.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2022/2435/
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIX.602.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIX.603.22.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas L sesji 
              Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 22 sierpnia 2022 r. 
 

L/604/22 
 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040. 

RIO 
 

L/605/22 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 
 

RIO 
Publ. 
 

L/606/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/687/18 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego  z dnia 17 września 2018 r. w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej. 

RIO 
 

L/607/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/569/22 Sejmiku  Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2022 r. zmienionej uchwałą  
Nr XLVI/581/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zadań 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być 
dofinansowane w 2022 r. ze środków  Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

L/608/22 w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których      

 podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

L/609/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/507/09 Sejmiku    Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia 
wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Zespołu 
Świętokrzyskich  i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach  
i nadania jej statutu. 
 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 
 

L/610/22 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  położonych 
 w gminie Wiślica, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą     
 Wiślica. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

L/611/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez 
Województwo Świętokrzyskie na rzecz Gminy Sandomierz prawa 
własności nieruchomości położonej w Sandomierzu, oznaczonej w 
ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Sandomierz Mokoszyn, jako 
działka nr 155/58 o pow. 0,0024 ha. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

L/612/22 
 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

L/613/22 
 

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego III kadencji. 
 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

L/614/22 
 

w sprawie wyboru radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego III kadencji w naborze uzupełniającym. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.L.604.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.L.605.22.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2869
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.L.606.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.L.607.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.L.608.22.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2870
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.L.609.22.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2870
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.L.610.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.L.611.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.L.612.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.L.613.22.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.L.614.22.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas LI sesji 
              Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 26 września 2022 r. 
 

LI/615/22 
 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040 

RIO 
 

LI/616/22 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok RIO 
Publ. 
 

LI/617/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów  o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym  

w roku 2023. 
 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

LI/618/22 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków 

dotychczasowych dróg powiatowych oraz nowo wybudowanego odcinka 

drogi na terenie miasta Kielce. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

LI/619/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa 

Świętokrzyskiego, w drodze umów sprzedaży, nieruchomości położonych  

w gminie Zagnańsk, w obrębach Gruszka i Zachełmie. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LI/620/22 w sprawie przyjęcia wyników kontroli  przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną w Regionalnym Centrum  Naukowo-Technologicznym  
w Podzamczu w przedmiocie działalności  statutowej jednostki w latach 
2017-2021. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LI/621/22 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego III kadencji. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LI/622/22 
 

w sprawie wyboru radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego III kadencji w naborze uzupełniającym 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LI/623/22 
 

w sprawie opinii Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie braku 
zwiększenia środków finansowych dla szpitali III poziomu systemu 
zabezpieczenia i szpitali specjalistycznych na ustawowe podwyżki dla 
pracowników. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
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Rejestr uchwał podjętych podczas LII sesji 
              Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 24 października 2022 r. 
 

LII/624/22 
 

w sprawie wyrażenia zgody dla Pana Andrzeja Malca na oddanie w 
najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, części nieruchomości 
zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LII/625/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 12,29 m² w obrębie stacji 
paliw położonej na lotnisku w Masłowie Pierwszym z firmą Mieleckie 
Zakłady Lotnicze spółka z o.o. w Mielcu do dnia 30.09.2032 r. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LII/626/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, 
nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, 
położonej w gminie Bałtów, oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków, w obrębie Bałtów, jako działka nr 858/5 o pow. 0,0212 ha. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LII/627/22 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania 
postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Regionalnego 
Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LII/628/22 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo 
Świętokrzyskie do Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą 
w Busku-Zdroju wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji, 
obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LII/629/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040. 

RIO 
 

LII/630/22 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. RIO 
Publ. 

LII/631/22 
 
 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Rozwoju Rady 
Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
województwa świętokrzyskiego w latach 2023-2024. 

RIO 
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Rejestr uchwał podjętych podczas LIII sesji 
              Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 28 listopada 2022 r. 
LIII/632/22 przyjmująca stanowisko w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu 

ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LIII/633/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Samborzec z przeznaczeniem na 

wsparcie finansowe właścicieli gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości 

Jachimowice w gminie Samborzec poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. 

pożaru. 

RIO 
 

LIII/634/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Baćkowice z przeznaczeniem na 

wsparcie finansowe rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru. 

RIO 
 

LIII/635/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/569/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2022 r. ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej uchwałą Nr XLVI/581/22 z 

dnia 26 kwietnia 2022 r. i uchwałą Nr L/607/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LIII/636/22 w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji 

połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – 

Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2022/ 2023. 

RIO 
 

LIII/637/22 w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej RIO 
 

LIII/638/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2022 – 2040. 

RIO 
 

LIII/639/22 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. RIO 
Publ. 

LIII/640/22 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. RIO 
Publ. 

LIII/641/22 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. RIO 
Publ. 

LIII/642/22 w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli 

jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

LIII/643/22 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 w 2023 r.:  

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LIII/644/22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 24 

miesięcy, Związkowi Polskich Spadochroniarzy części nieruchomości zajętej pod lotnisko 

w Masłowie k/Kielc. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LIII/645/22 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach. Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 
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LIII/646/22 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała 

w Czerwonej Górze. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

LIII/647/22 w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach. Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

LIII/648/22 w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i 

Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

LIII/649/22 w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy. Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

LIII/650/22 w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

LIII/651/22 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Kielcach. Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

LIII/652/22 w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w  

Podzamczu. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

LIII/653/22 w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji konkursowej 

na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. lecznictwa Regionalnego Centrum Naukowo-

Technologicznego w Podzamczu. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LIII/654/22 w sprawie wystąpienia Województwa Świętokrzyskiego z Europejskiej Sieci Regionalnego 

Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDzK), European Network of Regional Culinary Heritage 

(ENRCH). 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LIII/655/22 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LIII/656/22 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 

września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LIII/657/22 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 

w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w 

przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2015-2020. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LIII/658/22 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji 

uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w 2021 roku. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LIII/659/22 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego III kadencji. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LIII/660/22 w sprawie wyboru radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III 

kadencji w naborze uzupełniającym. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
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Rejestr uchwał podjętych podczas LV sesji 
              Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 28 grudnia 2022 r. 
LV/661/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040. 
RIO 
 

LV/662/22 w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 
2023 rok. 

RIO 
Publ. 

LV/663/22 w sprawie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza. Wojewoda 
Świętokrzyski 

LV/664/22 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi 
na 2023r. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

LV/665/22 w sprawie udzielenia w 2023r. pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej Gminie Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn. „55 Dymarki w Nowej Słupi” 

RIO 
 

LV/666/22 w sprawie udzielenia w 2023 r. pomocy finansowej dla Gminy 
Busko-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu 
"Requiem" Giuseppe Verdiego w ramach XXIX 
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz 
w Busku-Zdroju. 

RIO 
 

LV/667/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/597/22 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2022r. w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Gmin Województwa Świętokrzyskiego na zakup samochodów 
ratowniczo-gaśniczych. 

RIO 
 

LV/668/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce 
z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu 
pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa 
realizowanego w ramach "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie". 
 

RIO 
 

LV/669/22 w sprawie udzielenia Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej. RIO 
 

LV/670/22 w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej. RIO 
 

LV/671/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040. 

RIO 
 

LV/672/22 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. RIO 
Publ. 

LV/673/22 w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/631/22 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Rozwoju Rady 
Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
województwa świętokrzyskiego w latach 2023-2024. 

RIO 
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LV/674/22 w sprawie wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego 2022. 

RIO 
 

LV/675/22 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego 
Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LV/676/22 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LV/677/22 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego 
Centrum Onkologii w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LV/678/22 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LV/679/22 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego 
Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LV/680/22 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego 
Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 
w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LV/681/22 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego 
Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

LV/682/22 w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich 
w Województwie Świętokrzyskim. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

LV/683/22 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 
nieruchomości stanowiącej własność Województwa 
Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Artwińskiego, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako 
działka nr 931/14 o pow. 10,1587 ha, na rzecz Polskiej Spółki 
Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 
 

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.LV.674.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.LV.675.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.LV.676.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.LV.677.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.LV.678.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.LV.679.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.LV.680.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.LV.681.22.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.LV.682.22.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=238
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.LV.683.22.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas LVI sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 30 stycznia 2023 r. 

 
LVI/684/23 zmieniająca Uchwałę Nr V/72/2019 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia Szczegółowych wymogów 
dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa świętokrzyskiego. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

 
LVI/685/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa świętokrzyskiego. 
Wojewoda 
Świętokrzyski 

LVI/686/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy 
ul. Artwińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, 
jako działki nr 931/10 o pow. 1,7871 ha i nr 931/14 o pow. 10,1587 ha, na rzecz 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. 
 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

LVI/687/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy 
ul. Jagiellońskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, 
jako działka nr 393/20 o pow. 1,1718 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

LVI/688/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy 
ul. Artwińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, 
jako działka nr 393/16 o pow. 0,3763 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. 

 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

LVI/689/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy 
ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, 
jako działka nr 390/13 o pow. 5,6559 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

LVI/690/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie 
Stąporków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Czarniecka 
Góra, jako działka nr 46/2 o pow. 4,6586 ha, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 
 z siedzibą w Lublinie. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

 

LVI/691/23 w sprawie powierzenia Województwu Łódzkiemu zadania organizacji publicznego 
transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej 
Skarżysko-Kamienna – gr.  województwa – Łódź Fabryczna na odcinku od 
Skarżyska-Kamiennej do granicy województwa świętokrzyskiego 
 i przyjęcia od Województwa Łódzkiego zadania organizacji publicznego 
transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej 
Skarżysko-Kamienna – gr. województwa – Łódź Kaliska na odcinku od Łodzi 
Kaliskiej do granicy województwa łódzkiego, w rozkładach jazdy pociągów 
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 i 2027/ 2028 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

 

LVI/692/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040. 

RIO 

LVI/693/23 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. RIO 
Publ. 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVI.684.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVI.685.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVI.686.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVI.687.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVI.688.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVI.689.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVI.690.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVI.691.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVI.692.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVI.693.23.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2023/863/


LVI/694/23 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję 
Rewizyjną w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach w 
przedmiocie działalności statutowej jednostki w dobie pandemii SARS-CoV-2. 

 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

 

LVI/695/23 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. 

 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

 
LVI/696/23 w sprawie przekazania wniosku Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego 

zgodnie z właściwością w części dotyczącej zmian w Uchwale Nr XXII/292/20 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Wojewoda 
Świętokrzyski  

LVI/697/23 przyjmująca stanowisko w sprawie sytuacji na rynku zbóż w województwie 
świętokrzyskim. 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

 

 
LVI/698/23 przyjmująca stanowisko w sprawie powołania Funduszu Gwarancyjnego 

chroniącego rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. 

 

Wojewoda 
Świętokrzyski 

 

 

 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVI.694.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVI.695.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVI.696.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVI.697.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVI.698.23.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas LVII sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 27 lutego 2023 r. 

LVII/699/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wodzisław z 

przeznaczeniem na wsparcie finansowe rodziny poszkodowanej w 

wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru. 

RIO 

LVII/700/23 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu 

terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. 

RIO 

LVII/701/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/636/22 z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o 

charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków 

– Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2022/2023. 

RIO 

LVII/702/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego porozumienia w sprawie przekazania Prezydentowi 

Miasta Starachowice zadań zarządcy odcinków drogi wojewódzkiej nr 

744 w zakresie realizacji zadania dotyczącego poprawy infrastruktury 

rowerowej na terenie miasta Starachowice. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

LVII/703/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040 

RIO 

LVII/704/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040 

RIO 

LVII/705/23 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. RIO 

Publ. 

LVII/706/23 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. RIO 

Publ. 

LVII/707/23 przyjmującej apel do Komisji Europejskiej w sprawie podjęcia działań 

mających na celu stabilizację sytuacji na polskim rynku zbóż w 

związku z masowym napływem do kraju zboża z Ukrainy. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

LVII/708/23 w sprawie rozpatrzenia wniosku R. Sz. w części dotyczącej 

właściwości Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVII.699.23.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVII.700.23.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVII.701.23.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVII.702.23.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVII.703.23.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVII.704.23.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVII.705.23.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1165
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVII.706.23.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1166
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVII.707.23.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVII.708.23.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas LVIII sesji 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 w dniu 27 marca 2023 r. 

 

Nr Uchwały Tytuł uchwały Departament 

przygotowujący 

uchwałę 

LVIII/709/23 w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu 

państwowego na prawo jazdy w województwie świętokrzyskim. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

LVIII/710/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/702/23 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego porozumienia w sprawie 

przekazania Prezydentowi Miasta Starachowice zadań zarządcy odcinków drogi 

wojewódzkiej nr 744 w zakresie realizacji zadania dotyczącego poprawy 

infrastruktury rowerowej na terenie miasta Starachowice. 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

LVIII/711/23 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

w sprawie utworzenia Sandomiersko-Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

LVIII/712/23 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Cisowsko - Orłowińskiego Parku 

Krajobrazowego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

Publ. 

LVIII/713/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin 

Województwa świętokrzyskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

LVIII/714/23 w sprawie udzielenia w 2023r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Miasta Kielce z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji 50. 

Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. 

RIO 

LVIII/715/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040. 

RIO 

LVIII/716/23  w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

 

RIO 

Publ. 

LVIII/717/23 w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. 

 

RIO 

LVIII/718/23 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które 

mogą być dofinansowane w 2023 r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

LVIII/719/23 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVIII.709.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVIII.710.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVIII.711.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVIII.712.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVIII.713.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVIII.714.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVIII.715.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVIII.716.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVIII.717.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVIII.718.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVIII.719.23.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2023/1533/
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2023/1534/


LVIII/720/23 w sprawie petycji dotyczącej opracowania i wdrożenia programu dofinansowania 

leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

LVIII/721/23 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego III kadencji. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

LVIII/722/23 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego III kadencji. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

LVIII/723/23 w sprawie wyboru radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego III kadencji w naborze uzupełniającym. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

LVIII/724/23 w sprawie wyboru radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego III kadencji w naborze uzupełniającym. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

LVIII/725/23 przyjmująca stanowisko dotyczące propozycji rozwiązania problemu utylizacji 

porzuconych odpadów. 

Wojewoda 

Świętokrzyski 

 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVIII.720.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVIII.721.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVIII.722.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVIII.723.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVIII.724.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LVIII.725.23.PDF


Rejestr uchwał podjętych podczas LIX sesji 

     Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

              w dniu 24 kwietnia 2023 r. 

 

Nr Uchwały Tytuł uchwały  

LIX/726/23 w sprawie udzielenia w 2023 r. pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce na 58. Festiwal Europeada w 
Niemczech  

RIO 

LIX/727/23 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa 
świętokrzyskiego  

RIO 

LIX/728/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jędrzejów z 
przeznaczeniem na wsparcie finansowe rodziny poszkodowanej w 
wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru  

RIO 

LIX/729/23 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego do składu Rady Społecznej Regionalnego Centrum 
Naukowo – Technologicznego w Podzamczu  

Wojewoda 
Świętokrzyski 

LIX/730/23 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami 
Pozarządowymi za 2022 rok  

Wojewoda 
Świętokrzyski 

LIX/731/23 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie 
dla studentów”  

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ.  

LIX/732/23 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty 
Świętokrzyskie dla uczniów”  

Wojewoda 
Świętokrzyski 
Publ. 

LIX/733/23 w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach  

Wojewoda 
Świętokrzyski 

LIX/734/23 w sprawie zmiany Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach  

Wojewoda 
Świętokrzyski 

LIX/735/23 w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez 
Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach w przedmiocie realizacji wybranych 
inwestycji  

Wojewoda 
Świętokrzyski 

LIX/736/23 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia 
warunków pracy i płacy oraz rozwiązanie stosunku pracy z Radnym 
Województwa Świętokrzyskiego  

Wojewoda 
Świętokrzyski 

LIX/737/23 w sprawie przekazania skargi do organu właściwego  Wojewoda 
Świętokrzyski 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LIX.726.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LIX.727.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LIX.728.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LIX.729.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LIX.730.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LIX.731.23.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=2066
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LIX.732.23.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=2067
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LIX.733.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LIX.734.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LIX.735.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LIX.736.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LIX.737.23.PDF


 

LIX/738/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040  

RIO 

LIX/739/23 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok  
 

RIO 
Publ. 

LIX/740/23 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok  
 

RIO 
Publ. 

 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LIX.738.23.PDF
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LIX.739.23.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=2068
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11618/uchwala.nr.LIX.740.23.PDF
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=2069
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