
Załącznik II do Raportu o stanie województwa świętokrzyskiego w 2021 roku 
 

 

Wykaz uchwał przyjętych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego  

 

Lp. Numer uchwały Data przyjęcia Status Uchwały 
(zrealizowana 

niezrealizowana,  

w trakcie realizacji) 

Przedmiot uchwały 

1. XXVIII/382/21 25 stycznia 
2021r. 

zrealizowana  w sprawie przyjęcia stanowiska 
Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego dotyczącego 
szczepień przeciw COVID -19 

2. XXVIII/383/21 25 stycznia 
2021r. 

zrealizowana 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. 

 
3. XXVIII/384/21 25 stycznia 

2021r. 
zrealizowana w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gmin na zakup 
średnich samochodów 
ratowniczo- gaśniczych. 

 
4. XXVIII/385/21 25 stycznia 

2021r. 
*) zrealizowana w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2021 – 2041. 

5. XXVIII/386/21 25 stycznia 
2021r. 

*) zrealizowana w sprawie zmian w budżecie 
województwa na 2021 rok. 

 
6. XXVIII/387/21 25 stycznia 

2021r. 
zrealizowana w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 
2021 rok. 

 
7. XXVIII/388/21 25 stycznia 

2021r. 
zrealizowana w sprawie skargi na 

Świętokrzyski Zarząd Dróg  
Wojewódzkich w Kielcach. 
 

8. XXVIII/389/21 25 stycznia 
2021r. 

zrealizowana 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. 
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Lp. Numer uchwały Data przyjęcia Status Uchwały 

(zrealizowana 

niezrealizowana,  

w trakcie realizacji) 

Przedmiot uchwały 

9. XXVIII/390/21 25 stycznia 
2021r. 

zrealizowana w sprawie  petycji dotyczącej 
wprowadzenia zakazu używania 
dmuchaw w pracach 
porządkowych. 

10. XXVIII/391/21 25 stycznia 
2021r. 

zrealizowana w sprawie składu osobowego 
Komisji Samorządu 
Terytorialnego. 

 
11. XXVIII/392/21 25 stycznia 

2021r. 
zrealizowana w sprawie składu osobowego 

Komisji Skarg, Wniosków  
 i Petycji. 

 
12. XXIX/393/21 22 lutego 2021r. *) zrealizowana w sprawie zaniechania realizacji 

przedsięwzięcia. 
13. XXIX/394/21 22 lutego 2021r. *) zrealizowana w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2021 – 2041. 

14. XXIX/395/21 22 lutego 2021r. *) zrealizowana w sprawie zmian w budżecie 
województwa na 2021 rok. 

15. XXIX/396/21 22 lutego 2021r. zrealizowana w sprawie sytuacji na rynku pracy 
województwa świętokrzyskiego. 
 

16. XXIX/397/21 22 lutego 2021r. zrealizowana 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. 

17. XXIX/398/21 22 lutego 2021r. zrealizowana 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. 

18. XXIX/399/21 22 lutego 2021r. zrealizowana w sprawie rozwiązania Klubu 
Radnych Świętokrzyscy 
Samorządowcy. 

 
19. XXIX/400/21 22 lutego 2021r. zrealizowana w sprawie składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej. 
20. XXIX/401/21 22 lutego 2021r. zrealizowana w sprawie składu osobowego 

Komisji Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Spraw Rodziny. 
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21. XXIX/402/21 22 lutego 2021r. zrealizowana uchwały w sprawie składu 
osobowego Komisji Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska. 

 
22. XXIX/403/21 22 lutego 2021r. zrealizowana w sprawie składu osobowego 

Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji. 

 
23. XXIX/404/21 22 lutego 2021r. zrealizowana w sprawie skargi na działalność 

Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 
24. XXIX/405/21 22 lutego 2021r. zrealizowana w sprawie skargi na działalność 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach. 

25. XXX/406/21 29 marca 2021r. zrealizowana w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Województwa  
Świętokrzyskiego 2030+. 

 
26. XXX/407/21 29 marca 2021r. zrealizowana w sprawie określenia 

szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania Świętokrzyskiej 
Nagrody Muzealnej im. Tadeusza  
Włoszka. 

27. XXX/408/21 29 marca 2021r. zrealizowana w sprawie nadania statutu 
Wojewódzkiemu Domowi 
Kultury im. Józefa Piłsudskiego 
w Kielcach. 

28. XXX/409/21 29 marca 2021r. *) zrealizowana w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2021 – 2041 

29. XXX/410/21 29 marca 2021r. *) zrealizowana w sprawie zmian w budżecie 
województwa na 2021 rok. 

30. XXX/411/21 29 marca 2021r. zrealizowana w sprawie określenia zadań 
Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego, które mogą 
być dofinansowane w 2021 r. ze 
środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

 
31. XXX/412/21 29 marca 2021r. zrealizowana w sprawie przyjęcia „Raportu 

z działań podejmowanych  
w 2020 roku w ramach realizacji 
Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2017-2020”. 
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32. XXX/413/21 29 marca 2021r. zrealizowana w sprawie wyrażenia zgody 
Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Zespolonemu w Kielcach na 
wynajem pomieszczeń i gruntu 
o łącznej powierzchni 343,10 m², 
na okres 4 lat. 
 

33. XXX/414/21 29 marca 2021r. zrealizowana w sprawie wskazania 
przedstawicieli podmiotu 
tworzącego do składu komisji 
konkursowej na stanowisko 
Zastępcy Dyrektora ds. 
Lecznictwa Świętokrzyskiego 
Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

34. XXX/415/21 29 marca 2021r. zrealizowana w sprawie  określenia ogólnej 
powierzchni przeznaczonej    pod 
uprawy maku i konopi 
włóknistych oraz rejonizacji tych 
upraw w  2021 roku  w 
województwie świętokrzyskim. 

35. XXX/416/21 29 marca 2021r. 

zrealizowana 

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

 
36. XXX/417/21 29 marca 2021r. 

zrealizowana 

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

37. XXX/418/21 29 marca 2021r. 

zrealizowana 

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

38. XXX/419/21 29 marca 2021r. zrealizowana 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-
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Kamienna. 

 
39. XXX/420/21 29 marca 2021r. zrealizowana w sprawie ustalenia maksymalnej 

i minimalnej liczby radnych 
stanowiących skład komisji 
stałych i doraźnych. 

 
40. XXX/421/21 29 marca 2021r. zrealizowana w sprawie składu osobowego 

Komisji Strategii Rozwoju, 
Promocji i Współpracy z 
Zagranicą. 

41. XXX/422/21 29 marca 2021r. zrealizowana w sprawie składu osobowego 
Komisji Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Spraw Rodziny. 
 

42. XXX/423/21 29 marca 2021r. zrealizowana w sprawie składu osobowego 
Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska. 

 
43. XXX/424/21 29 marca 2021r. zrealizowana w sprawie skargi na działania 

Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 
44. XXXI/425/21 22 kwietnia 

2021r. 
zrealizowana w sprawie wyrażenia zgody na 

podpisanie Deklaracji Lubelskiej 
w sprawie utworzenia Sieci 
Gospodarczej Regionów 
Trójmorza. 

45. XXXI/426/21 22 kwietnia 
2021r. 

zrealizowana 

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

46. XXXI/427/21 22 kwietnia 
2021r. 

*)zrealizowana 
w sprawie zaniechania realizacji 
przedsięwzięcia. 

47. XXXI/428/21 22 kwietnia 
2021r. 

*) zrealizowana w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2021 – 2041. 

48. XXXI/429/21 22 kwietnia 
2021r. 

*) zrealizowana w sprawie zmian w budżecie 
województwa na 2021 rok. 

 
49. XXXI/430/21 22 kwietnia 

2021r. 
zrealizowana w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIV/315/20 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 7 września 2020 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu 
przyznawania nagród Samorządu 
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Województwa Świętokrzyskiego 
Talenty Świętokrzyskie. 

 
50. XXXI/431/21 22 kwietnia 

2021r. 
zrealizowana 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. 

 
51. XXXI/432/21 22 kwietnia 

2021r. 
zrealizowana 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. 

52. XXXI/433/21 22 kwietnia 
2021r. 

zrealizowana w sprawie wskazania 
przedstawicieli Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego 
do Świętokrzyskiej Rady 
Działalności Pożytku 
Publicznego. 

53. XXXII/434/21 27 maja 2021r. zrealizowana 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. 

54. XXXII/435/21 27 maja 2021r. zrealizowana w sprawie przyjęcia „Strategii 
Polityki Społecznej 
Województwa Świętokrzyskiego 
lata 2021 – 2030”. 

55. XXXII/436/21 27 maja 2021r. zrealizowana w sprawie przyjęcia 
Sprawozdania z realizacji 
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Programu Współpracy 
Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego 
z Organizacjami Pozarządowymi 
za 2020 rok. 

 
56. XXXII/437/21 27 maja 2021r. zrealizowana 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. 

57. XXXII/438/21 27 maja 2021r. *) zrealizowana w sprawie zaniechania realizacji 
przedsięwzięcia. 

58. XXXII/439/21 27 maja 2021r. *) zrealizowana w sprawie zaniechania realizacji 
przedsięwzięcia. 

59. XXXII/440/21 27 maja 2021r. *) zrealizowana w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2021 – 2041. 

60. XXXII/441/21 27 maja 2021r. *) zrealizowana w sprawie zmian w budżecie 
województwa na 2021 rok. 

61. XXXII/442/21 27 maja 2021r. zrealizowana w sprawie wskazania kandydatów 
na członków Rady 
Świętokrzyskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia 

62. XXXII/443/21 27 maja 2021r. zrealizowana 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. 

63. XXXIII/444/21 28 czerwca 
2021r. 

zrealizowana w sprawie udzielenia Zarządowi 
Województwa Świętokrzyskiego 
wotum zaufania. 

64. XXXIII/445/21 28 czerwca 
2021r. 

zrealizowana w sprawie rozpatrzenia 
 i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania 
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budżetu Województwa 
Świętokrzyskiego za 2020 rok. 

65. XXXIII/446/21 28 czerwca 
2021r. 

zrealizowana w sprawie nieudzielenia 
Zarządowi Województwa 
Świętokrzyskiego  absolutorium 
 z tytułu wykonania budżetu za 
2020 rok. 

66. XXXIII/447/21 28 czerwca 
2021r. 

zrealizowana w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej na rzecz 
Gminy Nowy Targ z 
przeznaczeniem na pomoc 
dla poszkodowanych w 
pożarze wsi Nowa Biała. 

 
67. XXXIII/448/21 28 czerwca 

2021r. 
zrealizowana w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gmin na 
podniesienie gotowości bojowej 
jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 

68. XXXIII/449/21 28 czerwca 
2021r. 

zrealizowana 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. 

69. XXXIII/450/21 28 czerwca 
2021r. 

*) zrealizowana w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2021 – 2041. 

70. XXXIII/451/21 28 czerwca 
2021r. 

*) zrealizowana w sprawie zmian w budżecie 
województwa na 2021 rok. 

 
71. XXXIII/452/21 28 czerwca 

2021r. 
*) zrealizowana w sprawie zmian w budżecie 

województwa na 2021 rok. 

 
72. XXXIII/453/21 28 czerwca 

2021r. 
 

**) niezrealizowana 
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. 

73. XXXIII/454/21 28 czerwca 
2021r. 

zrealizowana w sprawie przyjęcia Regulaminu 
przyznawania stypendiów dla 
uczniów liceów 
ogólnokształcących w 
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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. 

74. XXXIII/455/21 28 czerwca 
2021r. 

zrealizowana 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. 

75. XXXIII/456/21 28 czerwca 
2021r. 

zrealizowana w sprawie utworzenia 
wydzielonych rachunków 
dochodów w samorządowych 
jednostkach budżetowych. 

76. XXXIII/457/21 28 czerwca 
2021r. 

zrealizowana w sprawie ustalenia przebiegu 
istniejących dróg wojewódzkich 
w Województwie 
Świętokrzyskim. 

77. XXXIII/458/21 28 czerwca 
2021r. 

zrealizowana 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. 
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78. XXXIII/459/21 28 czerwca 
2021r. 

zrealizowana w sprawie zmiany Statutu 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach. 

 
79. XXXIII/460/21 28 czerwca 

2021r. 
zrealizowana w sprawie oceny Zasobów 

Pomocy Społecznej za 2020 rok. 

 
80. XXXIII/461/21 28 czerwca 

2021r. 
zrealizowana 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. 

81. XXXIII/462/21 28 czerwca 
2021r. 

zrealizowana 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. 

82. XXXIV/463/21 30 sierpnia 
2021r. 

zrealizowana w sprawie nadania Statutu 
Europejskiemu Centrum Bajki 
im. Koziołka Matołka w  
Pacanowie. 

83. XXXIV/464/21 30 sierpnia 
2021r. 

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

84. XXXIV/465/21 

 
30 sierpnia 
2021r. 

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

85. XXXIV/466/21 30 sierpnia 
2021r. 

zrealizowana w sprawie zmiany wysokości 
udzielonej pomocy rzeczowej 
gminom z powiatów objętych 
testowaniem Modelu Kooperacji 
w ramach projektu pn. „Liderzy 
Kooperacji” z terenu 
województwa świętokrzyskiego. 
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86. XXXIV/467/21 30 sierpnia 
2021r. 

*) zrealizowana w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2021 – 2041. 

87. XXXIV/468/21 30 sierpnia 
2021r. 

*) zrealizowana w sprawie zmian w budżecie 
województwa na 2021rok . 

88. XXXIV/469/21 30 sierpnia 
2021r. 

zrealizowana 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. 

89. XXXIV/470/21 30 sierpnia 
2021r. 

*) zrealizowana 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. 

90. XXXIV/471/21 30 sierpnia 
2021r. 

zrealizowana w sprawie określenia rodzajów 
świadczeń przyznawanych 
w ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli oraz warunków 
i sposobu ich przyznawania. 

91. XXXIV/472/21 30 sierpnia 
2021r. 

zrealizowana 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. 
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92. XXXIV/473/21 30 sierpnia 
2021r. 

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

93. XXXIV/474/21 30 sierpnia 
2021r. 

zrealizowana w sprawie określenia 
„Regulaminu przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia 
nauczycieli jednostek 
organizacyjnych oświaty 
prowadzonych przez 
Województwo Świętokrzyskie. 

94. XXXIV/475/21 30 sierpnia 
2021r. 

w trakcie realizacji 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. 

95. XXXIV/476/21 30 sierpnia 
2021r. 

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

96. XXXIV/477/21 30 sierpnia 
2021r. 

zrealizowana w sprawie wskazania 
przedstawiciela Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego 
do Rady Społecznej Doradztwa 
Rolniczego działającej przy 
Świętokrzyskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w 
Modliszewicach. 

97. XXXIV/478/21 30 sierpnia 
2021r. zrealizowana 

w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla Kozubowskiego 
Parku Krajobrazowego. 
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98. XXXIV/479/21 30 sierpnia 
2021r. 

zrealizowana 

w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla Suchedniowsko - 
Oblęgorskiego Parku  
Krajobrazowego. 

 
99. XXXIV/480/21 30 sierpnia 

2021r. zrealizowana 
w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla Szanieckiego Parku 
Krajobrazowego. 

100. XXXIV/481/21 30 sierpnia 
2021r. 

zrealizowana 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. 

101. XXXIV/482/21 30 sierpnia 
2021r. 

w trakcie realizacji 
 

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. 

102. XXXIV/483/21 30 sierpnia 
2021r. 

zrealizowana 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. 

103. XXXIV/484/21 30 sierpnia 
2021r. 

zrealizowana 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, jako 
działki nr 60/25 o pow. 0,1864 ha 
i nr 60/27 o pow. 2,1180 ha, 



Załącznik II do Raportu o stanie województwa świętokrzyskiego w 2021 roku 
 

Lp. Numer uchwały Data przyjęcia Status Uchwały 

(zrealizowana 

niezrealizowana,  

w trakcie realizacji) 

Przedmiot uchwały 

na rzecz Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą 
w Tarnowie. 

104. XXXIV/485/21 30 sierpnia 
2021r. 

zrealizowana w sprawie skargi na działalność 
Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy w Kielcach. 

105. XXXV/486/21 22 września 
2021r. 

zrealizowana przyjmująca stanowisko w 
sprawie poszanowania 
wielowiekowej tradycji i kultury 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
równouprawnienia 
i sprawiedliwego traktowania. 

 
106. XXXVI/487/21 28 września 

2021r. 
zrealizowana 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”. 

107. XXXVI/488/21 28 września 
2021r. 

zrealizowana w sprawie udzielenia  pomocy 
finansowej w formie dotacji 
celowej dla Gmin Województwa 
Świętokrzyskiego na 
dofinansowanie zakupu 
samochodów ratowniczo-
gaśniczych dla ochotniczych 
straży pożarnych. 

108. XXXVI/489/21 28 września 
2021r. 

*) zrealizowana w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2021 – 2041. 

109. XXXVI/490/21 28 września 
2021r. 

*) zrealizowana w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2021 – 2041. 

110. XXXVI/491/21 28 września 
2021r. 

*) zrealizowana w sprawie zmian w budżecie 
województwa na 2021rok. 

 
111. XXXVI/492/21 28 września 

2021r. 
*) zrealizowana w sprawie zmian w budżecie 

województwa na 2021rok. 

 
112. XXXVI/493/21 28 września 

2021r. 
zrealizowana 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 
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Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

113. XXXVI/494/21 28 września 
2021r. 

zrealizowana 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. 

114. XXXVI/495/21 28 września 
2021r. 

zrealizowana 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. 

115. XXXVII/496/21 25 października 
2021r. 

zrealizowana w sprawie wyrażenia woli 
prowadzenia jako wspólnej 
instytucji kultury Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu 
wraz z Ministerstwem Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego 
 i Sportu. 

116. XXXVII/497/21 25 października 
2021r. 

*) zrealizowana w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2021 – 2041. 

117. XXXVII/498/21 25 października 
2021r. 

*) zrealizowana w sprawie zmian w budżecie 
województwa na 2021rok. 

 
118. XXXVII/499/21 25 października 

2021r. 
*) zrealizowana w sprawie wyboru biegłego 

rewidenta do badania 
sprawozdania finansowego 
Województwa Świętokrzyskiego 
za 2021 i 2022 rok. 

119. XXXVII/500/21 25 października 
2021r. 

zrealizowana 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 



Załącznik II do Raportu o stanie województwa świętokrzyskiego w 2021 roku 
 

Lp. Numer uchwały Data przyjęcia Status Uchwały 

(zrealizowana 

niezrealizowana,  

w trakcie realizacji) 

Przedmiot uchwały 

Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 28 
września 2021 r. 

 
120. XXXVII/501/21 25 października 

2021r. 
zrealizowana w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Odznaki 
Honorowej Województwa 
Świętokrzyskiego. 

121. XXXVII/502/21 25 października 
2021r. 

zrealizowana 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. 

 
122. XXXVIII/503/21 22 listopada 

2021r. 
zrealizowana 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. 

123. XXXVIII/504/21 22 listopada 
2021r. 

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

124. XXXVIII/505/21 22 listopada 
2021r. 

zrealizowana 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. 

125. XXXVIII/506/21 22 listopada 
2021r. 

zrealizowana 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 
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jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 

 
126. XXXVIII/507/21 22 listopada 

2021r. 
*) zrealizowana w sprawie zaniechania realizacji 

przedsięwzięcia. 
127. XXXVIII/508/21 22 listopada 

2021r. 
*) zrealizowana w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2021 – 2041. 

128. XXXVIII/509/21 22 listopada 
2021r. 

*) zrealizowana w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2021 – 2041. 

129. XXXVIII/510/21 22 listopada 
2021r. 

*) zrealizowana w sprawie zmian w budżecie 
województwa na 2021r. 

 
130. XXXVIII/511/21 22 listopada 

2021r. 
*) w trakcie realizacji w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej w Banku 
Rozwoju Rady Europy (CEB) 
na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu województwa 
świętokrzyskiego w latach 2022-
2024. 

131. XXXVIII/512/21 22 listopada 
2021r. 

zrealizowana 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. 

132. XXXVIII/513/21 22 listopada 
2021r. 

w trakcie realizacji w sprawie przyjęcia Programu 
Współpracy Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego 
z Organizacjami Pozarządowymi 
na 2022 rok. 

 
133. XXXVIII/514/21 22 listopada 

2021r. 
zrealizowana w sprawie przyjęcia 

Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2021-2025. 

134. XXXVIII/515/21 22 listopada 
2021r. 

zrealizowana 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 
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oświaty prowadzonych przez 
Województwo Świętokrzyskie”. 

135. XXXVIII/516/21 22 listopada 
2021r. 

zrealizowana 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. 

136. XXXVIII/517/21 22 listopada 
2021r. 

w trakcie realizacji 

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”. 

137. XXXVIII/518/21 22 listopada 
2021r. 

w trakcie realizacji 

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”. 

 
138. XXXVIII/519/21 22 listopada 

2021r. 
zrealizowana w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia miesięcznego dla 
Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego. 

139. XXXVIII/520/21 22 listopada 
2021r. 

zrealizowana w sprawie stanowiska 
dotyczącego podjęcia działań  
w związku z trudną sytuacją w 
rolnictwie. 

140. XXXIX/521/21 20 grudnia 
2021r. 

zrealizowana w sprawie nadania Statutu 
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy  
w Kielcach. 

 
141. XXXIX/522/21 20 grudnia 

2021r. 
zrealizowana w sprawie petycji  dotyczącej 

uwzględnienia w budżecie 
województwa na rok 2022 
środków na remont drogi 
wojewódzkiej nr 757. 
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142. XXXIX/523/21 20 grudnia 
2021r. 

zrealizowana 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). 

143. XL/524/21 27 grudnia 
2021r. 

zrealizowana przyjmująca Stanowisko Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego 
w sprawie uczczenia pamięci 
bohaterów Powstania 
Wielkopolskiego. 

144. XL/525/21 27 grudnia 
2021r. 

zrealizowana w sprawie odwołania 
Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego. 

145. XLI/526/21 28 grudnia 
2021r. 

*) w trakcie realizacji w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2022 – 
2040. 

146. XLI/527/21 28 grudnia 
2021r. 

*) w trakcie realizacji w sprawie uchwalenia Budżetu 
Województwa Świętokrzyskiego 
na 2022 rok. 

 
147. XLI/528/21 28 grudnia 

2021r. 
zrealizowana 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”. 

148. XLI/529/21 28 grudnia 
2021r. 

zrealizowana 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". 

149. XLI/530/21 28 grudnia 
2021r. 

zrealizowana w sprawie udzielenia Powiatowi 
Skarżyskiemu  pomocy 
finansowej. 

 
150. XLI/531/21 28 grudnia 

2021r. 
zrealizowana w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIV/465/2021 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego  z 
dnia 30 sierpnia 2021roku  
w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla jednostek samorządu 
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terytorialnego z terenu 
województwa świętokrzyskiego. 

 
151. XLI/532/21 28 grudnia 

2021r. 
zrealizowana 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. 

152. XLI/533/21 28 grudnia 
2021r. 

zrealizowana 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. 

153. XLI/534/21 28 grudnia 
2021r. 

*) zrealizowana w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2021 – 2041. 

154. XLI/535/21 28 grudnia 
2021r. 

*) zrealizowana w sprawie zmian w budżecie 
województwa na 2021 rok. 

155. XLI/536/21 28 grudnia 
2021r. 

*) zrealizowana w sprawie zmian w budżecie 
województwa na 2021 rok. 

156. XLI/537/21 28 grudnia 
2021r. 

*) w trakcie realizacji – 
ostateczny termin 

30.06.2022r. 

w sprawie wydatków budżetu 
województwa, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 
2021. 

157. XLI/538/21 28 grudnia 
2021r. 

zrealizowana w sprawie powołania komisji 
konkursowej do przeprowadzenia 
postępowania konkursowego 
 na stanowisko kierownika 
Świętokrzyskiego Centrum 
Psychiatrii w Morawicy. 

158. XLI/539/21 28 grudnia 
2021r. 

zrealizowana w sprawie Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2021 – 
2026. 
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159. XLI/540/21 28 grudnia 
2021r. 

zrealizowana 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”. 

     

     

     

  *)  Realizacja uchwały stanowi element wykonania budżetu obejmującego uchwałę budżetową wraz ze 
wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie 2021 roku uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa 
 i przestawiana jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok. Ta sama sytuacja występuje  
w odniesieniu do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2021 – 2041 i jej zmian, zaniechania przedsięwzięcia. 
**) Uchwała 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 straciły moc w dniu 22.11.2021 r. w związku z podjęciem uchwały 
Nr 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. 

    … zrealizowana  w części powiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie załatwienia     
     sprawy. Niezrealizowana  w części uwzględnienia środków w budżecie województwa na 2022r.  
      na remont drogi. 

   

     


