
Załącznik II do Raportu o stanie województwa świętokrzyskiego w 2020 roku 

Wykaz uchwał przyjętych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku 

Lp.  
Numer 

Uchwały 

 
Data przyjęcia 

Status Uchwały 
(zrealizowana, 

niezrealizowana, 
w trakcie realizacji) 

 
Przedmiot Uchwały 

1. XVIII/225/20 20 stycznia 2020r. zrealizowana*) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2020 – 2041. 

2. XVIII/226/20 20 stycznia 2020r. zrealizowana*) w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3. XVIII/227/20 20 stycznia 2020r. 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 2019-2022. 

4. XVIII/228/20 20 stycznia 2020r. Zrealizowana w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok. 

5. XVIII/229/20 20 stycznia 2020r. zrealizowana w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji 
konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. 

6. XVIII/230/20 20 stycznia 2020r. zrealizowana 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. 

7. XVIII/231/20 20 stycznia 2020r. zrealizowana 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. 

8. XVIII/232/20 20 stycznia 2020r. zrealizowana w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego. 

9. XIX/233/20 24 lutego 2020r. zrealizowana w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. 

10. XIX/234/20 24 lutego 2020r. zrealizowana*) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2020 – 2041. 
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11. XIX/235/20 24 lutego 2020r. zrealizowana*) w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

12. XIX/236/20 24 lutego 2020r. zrealizowana*) w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. 

13. XIX/237/20 24 lutego 2020r. zrealizowana w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły w Morawicy. 

14. XIX/238/20 24 lutego 2020r. zrealizowana w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły w Skarżysku-Kamiennej. 

15. XIX/239/20 24 lutego 2020r. zrealizowana 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. 

16. XIX/240/20 24 lutego 2020r. zrealizowana w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych za 
szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego. 

17. XIX/241/20 24 lutego 2020r. zrealizowana w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich w Województwie 
Świętokrzyskim. 
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18. XIX/242/20 24 lutego 2020r. zrealizowana w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi stanowiącego 
starodroże drogi krajowej nr 7 na odcinku granica województwa – Skarżysko-
Kamienna. 

19. XIX/243/20 24 lutego 2020r. zrealizowana 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. 

20. XIX/244/20 24 lutego 2020r. zrealizowana w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku 
niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku w 
województwie świętokrzyskim. 

21. XIX/245/20 24 lutego 2020r. zrealizowana w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

22. XIX/246/20 24 lutego 2020r. zrealizowana w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

23. XIX/247/20 24 lutego 2020r. zrealizowana w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. 

24. XIX/248/20 24 lutego 2020r. zrealizowana w sprawie składu osobowego Komisji Samorządu Terytorialnego. 

25. XIX/249/20 24 lutego 2020r. zrealizowana 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. 

26. XIX/250/20 24 lutego 2020r. zrealizowana w sprawie składu osobowego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z 
Zagranicą. 

27. XIX/251/20 24 lutego 2020r. zrealizowana w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 
Statutu Województwa Świętokrzyskiego. 
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28. XIX/252/20 24 lutego 2020r. zrealizowana w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 
2020 - 2030. 

29. XIX/253/20 24 lutego 2020r. zrealizowana w sprawie petycji Starosty Buskiego do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

30. XX/254/20 16 marca 2020r. zrealizowana w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych gminy 
Mirzec, skutkującej zmianą granic powiatu starachowickiego oraz województwa 
świętokrzyskiego. 

31. XX/255/20 16 marca 2020r. zrealizowana 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. 

32. XXI/256/20 27 kwietnia 2020r. zrealizowana*) w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. 

33. XXI/257/20 27 kwietnia 2020r. zrealizowana*) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2020 – 2041. 

34. XXI/258/20 27 kwietnia 2020r. zrealizowana*) w sprawie zmian w budżecie województwa na  
2020 rok. 

35. XXI/259/20 27 kwietnia 2020r. zrealizowana w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Świętokrzyskiej 
Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka. 

36. XXI/260/20 27 kwietnia 2020r. zrealizowana 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. 

37. XXI/261/20 27 kwietnia 2020r. zrealizowana 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 
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program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w obszarze 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020. 

38. XXI/262/20 27 kwietnia 2020r. zrealizowana w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok. 

39. XXI/263/20 27 kwietnia 2020r. zrealizowana w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą 
być dofinansowane w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

40. XXI/264/20 27 kwietnia 2020r. zrealizowana w sprawie przyjęcia Raportu z działań podejmowanych w 2019 r. w ramach realizacji 
Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020. 

41. XXI/265/20 27 kwietnia 2020r. zrealizowana 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: 

42. XXI/266/20 27 kwietnia 2020r. zrealizowana w sprawie o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiego Centrum 
Psychiatrii w Morawicy. 

43. XXI 267/20 27 kwietnia 2020r. zrealizowana w sprawie zaliczenia Gminy Strawczyn do III okręgu podatkowego. 

44. XXI/268/20 27 kwietnia 2020r. zrealizowana 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. 

45. XXI/269/20 27 kwietnia 2020r. zrealizowana o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego. 

46. XXI/270/20 27 kwietnia 2020r. 
zrealizowana 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przekształcenia – zmiany strefy 
krajobrazowej dla działek zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Silnicy 
objętych Kieleckim Obszarem Chronionego Krajobrazu. 
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47. XXI/271/20 27 kwietnia 2020r. zrealizowana w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

48. XXI/272/20 27 kwietnia 2020r. zrealizowana w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. 

49. XXII/273/20 29 czerwca 2020r. nie zrealizowano    
umowy dotacji w     
całości ze względu    
na COVID***)  

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

50. XXII/274/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminom z powiatów objętych testowaniem 
Modelu Kooperacji w ramach projektu pn. „Liderzy Kooperacji” z terenu 
województwa świętokrzyskiego. 

51. XXII/275/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana*) w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. 

52. XXII/276/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana*) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2020 – 2041. 

53. XXII/277/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana*) w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

54. XXII/278/20 29 czerwca 2020r. 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 2019-2022. 

55. XXII/279/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana 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+. 

56. XXII/280/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia Statutu Województwa 
Świętokrzyskiego. 

57. XXII/281/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana w sprawie zakończenia prac doraźnej Komisji Statutowej. 
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58. XXII/282/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze 
województwa świętokrzyskiego. 

59. XXII/283/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019. 

60. XXII/284/20 29 czerwca 2020r. w trakcie realizacji- 
zakończenie 
inwestycji w roku 
2022 

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

61. XXII/285/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana 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. 

62. XXII/286/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana w sprawie stypendium przyznawanego przez Województwo Świętokrzyskie studentom 
kształcącym się na kierunku lekarskim. 

63. XXII/287/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana w sprawie o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 

64. XXII/288/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana w sprawie wyrażenia zgody  Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na 
wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 970,29 m², na okres jednego roku. 

65. XXII/289/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana 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. 
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66. XXII/290/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana 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. 

67. XXII/291/20 29 czerwca 2020r. w trakcie realizacji w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa 
świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”. 

68. XXII/292/20 29 czerwca 2020r. w trakcie realizacji w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń 
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

69. XXII/293/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana 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. 

70. XXII/294/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy 
Policealnej Szkoły w Morawicy oraz jej likwidacji. 

71. XXII/295/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Skarżysku-Kamiennej Policealnej Szkoły w Skarżysku-Kamiennej oraz jej 
likwidacji. 

72. XXII/296/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

73. XXII/297/20 29 czerwca 2020r. zrealizowana w sprawie składu osobowego Komisji Samorządu Terytorialnego. 

74. XXIII/298/20 14 lipca 2020r. zrealizowana w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania. 

75. XXIII/299/20 14 lipca 2020r. zrealizowana*) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2019 rok. 
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76. XXIII/300/20 14 lipca 2020r. zrealizowana w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu 
wykonania budżetu za 2019 rok. 

77. XXIII/301/20 14 lipca 2020r. zrealizowana w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. 

78. XXIII/302/20 14 lipca 2020r. zrealizowana w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Osiek na zakup sprzętu do 
ratownictwa drogowego tj. nożyco-rozpieracza i węża hydraulicznego dla OSP w 
Długołęce. 

79. XXIII/303/20 14 lipca 2020r. zrealizowana*) w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia. 

80. XXIII/304/20 14 lipca 2020r. zrealizowana*) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2020 – 2041. 

81. XXIII/305/20 14 lipca 2020r. zrealizowana*) w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

82. XXIII/306/20 14 lipca 2020r. 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 2019-2022. 

83. XXIII/307/20 14 lipca 2020r. zrealizowana 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. 

84. XXIII/308/20 14 lipca 2020r. zrealizowana w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do 
Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony 
Środowiska w Kielcach. 

85. XXIV/309/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie rozpatrzenia informacji Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym województwa świętokrzyskiego w 2019 
roku. 
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86. XXIV/310/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie przyjęcia Świętokrzyskiego programu stypendialnego. 

87. XXIV/311/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie przyjęcia Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół 
zawodowych. 

88. XXIV/312/20 7 września 2020r. zrealizowana 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. 

89. XXIV/313/20 7 września 2020r. zrealizowana 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. 

90. XXIV/314/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie przyjęcia Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie 
Uzdolnionych Uczniów Talenty Świętokrzyskie. 

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

92. XXIV/316/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie. 

93. XXIV/317/20 7 września 2020r. zrealizowana 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. 
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94. XXIV/318/20 7 września 2020r. zrealizowana w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla gminy Chmielnik na  zakup lekkiego 
samochodu ratowniczo – gaśniczego  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Śladkowie 
Małym. 

95. XXIV/319/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bircza z przeznaczeniem na 
usuwanie skutków klęski żywiołowej. 

96. XXIV/320/20 7 września 2020r. niezrealizowana 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. 

97. XXIV/321/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jędrzejów z przeznaczeniem na 
wsparcie finansowe rolnika poszkodowanego w wyniku zdarzenia losowego. 

98. XXIV/322/20 7 września 2020r. zrealizowana*) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2020 – 2041. 

99. XXIV/323/20 7 września 2020r. zrealizowana*) w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

100. XXIV/324/20 7 września 2020r. 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 2019-2022. 

101. XXIV/325/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie uzgodnienia zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

102. XXIV/326/20 7 września 2020r. w trakcie realizacji w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. 

103. XXIV/327/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 
Województwo Świętokrzyskie. 
 

104. XXIV/328/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na 
wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 145,72 m², na okres dwóch lat. 
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105. XXIV/329/20 7 września 2020r. zrealizowana 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. 

106. XXIV/330/20 7 września 2020r. zrealizowana 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. 

107. XXIV/331/20 7 września 2020r. zrealizowana 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. 

108. XXIV/332/20 7 września 2020r. w trakcie realizacji 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. 

109. XXIV/333/20 7 września 2020r. w trakcie realizacji 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. 

110. XXIV/334/20 7 września 2020r. w trakcie realizacji 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. 

111. XXIV/335/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa 
nieruchomości o łącznej powierzchni 8,3499 ha, stanowiących własność 
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Województwa Świętokrzyskiego, położonych w obrębie Fanisławice, gmina Łopuszno 
oraz w obrębie Korczyn, gmina Strawczyn. 

112. XXIV/336/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda 
Gombrowicza w Kielcach. 

113. XXIV/337/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz 
zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. 

114. XXIV/338/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej Województwa 
Świętokrzyskiego 

115. XXIV/339/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyłączenia nieruchomości znajdującej się w 
miejscowości Mąchocice Kapitulne z obszaru chronionego krajobrazu - „ 
Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu strefa B”. 

116. XXIV/340/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie petycji wyrażającej sprzeciw wobec rozbudowy i modernizacji budynków 
chlewni w miejscowości Moczydło, gmina Książ Wielki. 

117. XXIV/341/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie petycji dotyczącej upublicznienia kart z przeprowadzonego głosowania 
tajnego w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego. 

118. XXIV/342/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie skargi na Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach. 

119. XXIV/343/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie skargi na Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach. 

120. XXIV/344/20 7 września 2020r. zrealizowana w sprawie skargi na Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

121. XXV/345/20 13 października 2020r. zrealizowana*) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2020 – 2041. 

122. XXV/346/20 13 października 2020r. zrealizowana*) w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
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123. XXV/347/20 13 października 2020r. 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 2019-2022. 

124. XXV/348/20 13 października 2020r. 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. 

125. XXV/349/20 13 października 2020r. zrealizowana 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. 

126. XXV/350/20 13 października 2020r. zrealizowana 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. 

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

128. XXVI/352/20 23 listopada 2020r. nie zrealizowano  
umowy dotacji ze 
względu na 
COVID****) 

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. 

129. XXVI/353/20 23 listopada 2020r. 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 2020/2021. 

130. XXVI/354/20 23 listopada 2020r. zrealizowana w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Gminie Koprzywnica pomocy 
finansowej. 
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131. XXVI/355/20 23 listopada 2020r. zrealizowana*) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2020 – 2041. 

132. XXVI/356/20 23 listopada 2020r. zrealizowana*) w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

133. XXVI/357/20 23 listopada 2020r. 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 2019-2022. 

134. XXVI/358/20 23 listopada 2020r. 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 2021. 

135. XXVI/359/20 23 listopada 2020r. zrealizowana 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. 

136. XXVI/360/20 23 listopada 2020r. zrealizowana w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok. 

137. XXVI/361/20 23 listopada 2020r. w trakcie realizacji w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 
sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. 

138. XXVI/362/20 23 listopada 2020r. w trakcie realizacji w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 
sprawie ustanowienia planu ochrony dla Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku 
Krajobrazowego. 

139. XXVI/363/20 23 listopada 2020r. w trakcie realizacji w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 
sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szanieckiego Parku Krajobrazowego. 

140. XXVI/364/20 23 listopada 2020r. zrealizowana w sprawie skargi na działalność Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. 

141. XXVI/365/20 23 listopada 2020r. zrealizowana w sprawie przekazania petycji do organu właściwego. 
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142. XXVI/366/20 23 listopada 2020r. zrealizowana 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. 

143. XXVII/367/20 28 grudnia 2020r. w trakcie realizacji w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2021 – 2041. 

144. XXVII/368/20 28 grudnia 2020r. w trakcie realizacji w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok. 

145. XXVII/369/20 28 grudnia 2020r. zrealizowana 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. 

146. XXVII/370/20 28 grudnia 2020r. 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". 

147. XXVII/371/20 28 grudnia 2020r. zrealizowana w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej. 

148. XXVII/372/20 28 grudnia 2020r. zrealizowana*) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2020 – 2041. 

149. XXVII/373/20 28 grudnia 2020r. zrealizowana*) w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

150. XXVII/374/20 28 grudnia 2020r. w trakcie realizacji w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy 
(CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 
świętokrzyskiego  w latach 2019 – 2022. 

151. XXVII/375/20 28 grudnia 2020r. w trakcie realizacji 
ostateczny termin 
30.06.2021r. 

w sprawie wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2020. 
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Uchwały 

 
Data przyjęcia 

Status Uchwały 
(zrealizowana, 

niezrealizowana, 
w trakcie realizacji) 

 
Przedmiot Uchwały 

152. XXVII/376/20 28 grudnia 2020r. zrealizowana w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji 
konkursowej na stanowisko zastępcy Dyrektora ds.  Lecznictwa Świętokrzyskiego 
Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

153. XXVII/377/20 28 grudnia 2020r. zrealizowana  w sprawie przyjęcia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Świętokrzyskiego, dotyczącej opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego”. 

154. XXVII/378/20 28 grudnia 2020r. zrealizowana 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. 

155. XXVII/379/20 28 grudnia 2020r. zrealizowana w sprawie przyjęcia wyników kontroli  przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji 
interpelacji i zapytań złożonych przez radnych w II półroczu 2019 r. i I półroczu 2020 r. 

156. XXVII/380/20 28 grudnia 2020r. zrealizowana 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. 

157. XXVII/381/20 28 grudnia 2020r. zrealizowana w sprawie skargi na Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

 

*)  Realizacja uchwały stanowi element wykonania budżetu obejmującego uchwałę budżetową wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie 2020 roku uchwałami 
Sejmiku i Zarządu Województwa i przestawiana jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.  
Ta sama sytuacja występuje w odniesieniu do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041 i jej zmian. 
 

**) Uchwały 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 straciły moc w dniu 28.12.2020 r. w związku z podjęciem uchwały Nr 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. 
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***) poz. 49 w tabeli  - Uchwała Nr XXII/273/20 z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na zakup średnich samochodów  
  ratowniczo -gaśniczych  i ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego nie zrealizowano umowy dotacji w całości ze względu na COVID.  

       Ponadto w ramach przedmiotowej umowy:  

 gm. MNIÓW nie dotrzymała warunków określonych w §1 pkt 3umowy nr BSO. IV.633.11.12.2020 z dnia 27.07.2020, dotacja nie została udzielona ( pismo z dnia 
18.12.2020r.), 

 gm. ŁAGÓW zrezygnowała z dotacji ( pismo z dnia 15.12.2020r.). 

****) poz. 128 w tabeli  – Uchwała Nr XXVI/352/20 z dnia 23 listopada 2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/273/20 z dnia 29 czerwca 2020 zmienionej Uchwałą             
          Nr XXIV/317/20 z dnia 7 września 2020r.  dot. gm. SAMBORZEC (OSP Samborzec ) – zwiększenie dotacji z 20 000zł na 32 000zł  – nie zrealizowano dotacji ze    
          względu na COVID  
          Realizacja dotacji udzielonych Uchwałą Nr XXII/273/20 z dnia 29 czerwca 2020r. dotyczących ośmiu gmin w tym gm. Samborzec, niezrealizowanych  z uwagi na         
          COVID nastąpi w ramach nowej Uchwały Nr XVIII/384/21 z dnia 25 stycznia 2021.  
 


