
REJESTR UCHWAŁ 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

kadencja 2018 – 2023 

2018 rok 

1/18 28.11.2018 r. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego 

2/18 28.11.2018 r. Akceptacja treści projektu uchwały Sejmiku 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 i wyrażenie zgody na 

wniesienie tematu pod obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

3/18 28.11.2018 r. Akceptacja treści projektu uchwały Sejmiku 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. i wyrażenie zgody na  wniesienie tematu pod obrady  Sejmiku  Województwa

Świętokrzyskiego.

4/18 28.11.2018 r. W sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

5/18 28.11.2018 r. W sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

6/18 28.11.2018 r. W sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

7/18 28.11.2018 r. wyrażenia opinii Zarządu Województwa do projektu aktualizacji „Założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Zagnańsk opracowanego na lata 2019 - 2021” w zakresie koordynacji 

współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. 

8/18 29.11.2018 r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu 

zamkniętego 

nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 

„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno- 

ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

9/18 29.11.2018 r. Przyjęcie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 

konkursowym na 2019 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

10/18 5.12.2018r. Udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Pani Ewelinie Gładki, 

p.o. Dyrektora a także Panu Andrzejowi Sztokfiszowi Z-cę Dyrektora

Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Świętokrzyskiego, upoważnienia do podpisywania dokumentów

dotyczących realizacji Projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne

Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) z wyłączeniem

upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez okres realizacji oraz trwałości
projektu.

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0001.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0002.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0003.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0004.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0005.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0006.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0007.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0008.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0009.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0010.2018.pdf


11/18 5.12.2018r. zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów Oś 8 – Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i 

pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-191/18 

przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 4476/18 z 

dnia 31 października 2018 r. oraz zaktualizowanej Uchwałą Nr 4552/18 z dnia 
15 listopada 2018 r 

12/18 5.12.2018r. akceptacji treści Porozumienia 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, 

13/18 5.12.2018r. akceptacji treści Porozumienia 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., 

14/18 5.12.2018r. Wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków - Gliniany 
Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475km." 

15/18 5.12.2018r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn: „Budowa ul. Rajtarskiej w Kielcach na odcinku od ul. Kordeckiego do ul. 

Sobieskiego” 

16/18 5.12.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018r. 

17/18 5.12.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018r. 

18/18 5.12.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018r. 

19/18 5.12.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018r. 

20/18 5.12.2018r. zmian w budżecie województwa na 2018r. 

21/18 5.12.2018r. przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych 

22/18 5.12.2018r. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 3410/17 z dnia 

28 grudnia 2017 r. 

23/18 10.12.2018r. podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego oraz Skarbnika Województwa 

24/18 10.12.2018r. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego 

25/18 12.12.2018 r. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 20). 

26/18 12.12.2018 r. Podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia Gminie Chęciny pomocy rzeczowej w 

formie ZESTAWU SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO oraz Gminie Strawczyn 

pomocy rzeczowej w postaci APARATU FOTOGRAFICZNEGO stanowiących 

nagrody w Plebiscycie "Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna 
Gmina". 

27/18 12.12.2018 r. Aktualizacji Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 na rok 2018 w zakresie działań Departamentu Polityki Regionalnej. 

28/18 12.12.2018 r. Podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego 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 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0011.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0012.2018.pd
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0013.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0015.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0016.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0017.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0018.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0019.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0020.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0021.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0022.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0023.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0024.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/65723-uchwala-nr-0025-2018/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/65723.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0026.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/65725-uchwala-nr-0027-2018/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/65725.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0028.2018.pdf


  samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi 

Jędrzejowskiemu, Powiatowi Włoszczowskiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, 

Powiatowi Starachowickiemu, Powiatowi Koneckiemu, Gminie Kielce, 

Powiatowi Sandomierskiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu w związku z 

realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny 

Region”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

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

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

jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia 
i rozwoju CKZiU. 

29/18 12.12.2018 r. Podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego 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. 

30/18 12.12.2018 r. Podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego 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 oraz wsparcie 
na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

31/18 12.12.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w 

ramach III rundy jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00- 

IZ.00-26-204/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 

1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 w zakresie projektów dotyczących Infrastruktury Badawczo- 

Rozwojowej 
w przedsiębiorstwach. 

32/18 12.12.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do 
wsparcia 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0029.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0030.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0031.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0032.2018.pdf


  w ramach III rundy konkursowej jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i 

nauka Działania 1.2 Badania 
i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Projekty Badawczo – 

Rozwojowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

33/18 12.12.2018 r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego 

nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-013/15 dedykowanego dla Obszaru Strategicznej 

Interwencji – Obszaru Uzdrowiskowego w ramach Osi Priorytetowej 4 – 

Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

34/18 12.12.2018 r. rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowani w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-198/18 w 

ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.2 

Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020. 

35/18 12.12.2018 r. rozstrzygnięcie konkursu, zwiększenie poziomu środków przeznaczonych do 

zakontraktowania i warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00- 

IZ.00-26-157/17 Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 

Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

36/18 12.12.2018 r. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych 

projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy 

przez osoby w wieku aktywności zawodowej, Konkurs: RPSW.08.02.01-IZ.00- 
26-211/18. 

37/18 12.12.2018 r. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych 

projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, 
Konkurs: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-210/18. 

38/18 12.12.2018 r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-231/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej - ZIT. Konkurs jest dedykowany Kieleckiemu Obszarowi 
Funkcjonalnemu. 

39/18 12.12.2018 r. Wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn.:   " Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T r na odcinku od km 3+616,00 

do km 6+806 " w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej". 

40/18 12.12.2018 r. Wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Pęchów". 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0033.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/65732-uchwala-nr-0034-2018/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/65732.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/65733-uchwala-nr-0035-2018/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/65733.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0036.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0037.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/65736-uchwala-nr-0038-2018/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/65736.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0039.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0040.2018.pdf


41/18 12.12.2018 r. rozpatrzenia wyników konsultacji społecznych do projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej 

przez Województwo Świętokrzyskie w formie stypendiów dla studentów 
kształcących się na kierunku lekarskim 

42/18 12.12.2018 r. zatwierdzenia składu Kapituły XI edycji nagrody "Świętokrzyska Victoria" 

43/18 12.12.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla 
powiatu koneckiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 r.” 

44/18 12.12.2018 r. w sprawie wniosku Wójta Gminy Sobków o zmianę Uchwały Nr XLIX/877/14 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie 
Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

45/18 12.12.2018 r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia 

„Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na 

lata 2016-2022” 

46/18 12.12.2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu „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”. 

47/18 12.12.2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

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”. 

48/18 12.12.2018 r. Wyznaczenia stałego przedstawiciela do reprezentowania Województwa 

Świętokrzyskiego na Zgromadzeniach Wspólników spółki Fundusz Pożyczkowy 

Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. 

49/18 12.12.2018 r. Wyznaczenia stałego przedstawiciela do reprezentowania Województwa 

Świętokrzyskiego na Zgromadzeniach Wspólników spółki Świętokrzyskie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. 

50/18 12.12.2018 r. Wyznaczenia stałego przedstawiciela do reprezentowania Województwa 

Świętokrzyskiego na Zgromadzeniach Wspólników spółki Świętokrzyski 

Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. 

51/18 12.12.2018 r. Wyznaczenia stałego przedstawiciela do reprezentowania Województwa 

Świętokrzyskiego na Zgromadzeniach Wspólników spółki Świętokrzyska 
Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. 

52/18 12.12.2018 r. Wyznaczenia stałego przedstawiciela do reprezentowania Województwa 
Świętokrzyskiego na Walnych Zgromadzeniach spółki „Uzdrowisko Busko- 
Zdrój” S.A. 

53/18 12.12.2018 r. Wyznaczenia stałego przedstawiciela do reprezentowania Województwa 

Świętokrzyskiego na Walnych Zgromadzeniach spółki Świętokrzyska Agencja 
Rozwoju Regionu S.A. 

54/18 12.12.2018 r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

55/18 12.12.2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Nr 4059/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. 

56/18 12.12.2018 r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

57/18 12.12.2018 r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

58/18 12.12.2018 r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

59/18 12.12.2018 r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

60/18 12.12.2018 r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0041.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0042.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0043.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0044.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0045.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0046.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0047.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0048.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0049.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0050.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0051.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0052.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0053.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0054.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0055.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0056.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0057.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0058.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0059.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0060.2018.pdf


61/18 12.12.2018 r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

62/18 12.12.2018 r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

63/18 12.12.2018 r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

64/18 12.12.2018 r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

65/18 12.12.2018 r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

66/18 12.12.2018 r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

67/18 12.12.2018 r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

68/18 12.12.2018 r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

69/18 12.12.2018 r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

70/18 12.12.2018 r. Zmian w budżecie województwa na 2018r. 

71/18 19.12.2018r. wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na wynajęcie 

części nieruchomości przy ul. Witosa 86 w Kielcach na potrzeby Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni 
w Kielcach, 

72/18 19.12.2018r. zmiany Decyzji Nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-00 o dofinansowaniu projektu 

pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice 

gm. Kije” Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 

- jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, 

nieposiadającej osobowości prawnej, w ramach Działania 4.5 „Ochrona i 

wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 

4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do 

uchwały Nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 
2018 roku, określającej szczegółowe zasady i tryb jego realizacji, 

73/18 19.12.2018r. zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-00 o dofinansowaniu projektu 

Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej 

załącznik do uchwały Nr 2561/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 10 maja 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki 

organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi 

Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz 
określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

74/18 19.12.2018r. zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0012/16-00 o dofinansowaniu projektu 

Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej 

załącznik do uchwały Nr 3898/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 16 maja 2018 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki 

organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi 

Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz 
określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

75/18 19.12.2018r. rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-213/18 w 

ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie 

infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

76/18 19.12.2018r. przyjęcia wzoru Porozumienia i dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0061.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0062.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0063.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0064.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0065.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0066.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0067.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0068.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0069.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0070.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0071.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0072.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0073.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0074.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0075.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0076.2018.pdf


  Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

77/18 19.12.2018r. odblokowania certyfikacji wydatków dotyczących dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej oraz doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy dla 

projektów realizowanych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na 

podstawie pisma z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 grudnia 2018 r., 
znak sprawy: DZF-V.7621.40.2018.JO.2 

78/18 19.12.2018r. powiadomienia Zarządu Powiatu Kieleckiego 

o zamiarze podjęcia uchwały w trybie art. 10 ust. 5a ustawy o drogach 

publicznych w zakresie odcinka drogi starodroża DK 7 od km 563+100 do km 

569+850, 

79/18 19.12.2018r. powiadomienia Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego 

o zamiarze podjęcia uchwały w trybie art. 10 ust. 5a ustawy o drogach 

publicznych w zakresie odcinka drogi starodroża DK S7 od km 571+530 do km 

577+600, 

80/18 19.12.2018r. wyrażenia opinii do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Górno na lata 2018 - 2033”, w zakresie 

koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką 
energetyczną państwa 

81/18 19.12.2018r. zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 

ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-209/18, w ramach 

Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej 
jakości usług społecznych 

82/18 19.12.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych 

projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej 
jakości usług społecznych, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-208/18, 

83/18 19.12.2018r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych 

projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej 
jakości usług społecznych, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-209/18 

84/18 19.12.2018r. wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników 

Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez 

”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu 

osób w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019, o wartości przewyższającej 
20.000.000,00 zł netto, wynoszącej szacunkowo do 254.749.077,00 zł netto, 
czyli na głosowanie bez odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki 

85/18 19.12.2018r. oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników 

Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez 

”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu 

osób w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019, o wartości przewyższającej 

20.000.000,00 zł netto, wynoszącej szacunkowo do 254.749.077,00 zł netto, 
czyli na głosowanie bez odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki, 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0077.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0078.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0079.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0080.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0081.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0082.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0083.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0084.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0085.2018.pdf


86/18 19.12.2018r. wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników 

Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie 

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez ”Przewozy Regionalne” 

sp. z o. o. poprzez zawarcie z PKP Intercity S.A. umowy o świadczeniu 

kolejowych usług przewozowych przez PKP Intercity S.A. na rzecz ”Przewozy 

Regionalne” sp. z o. o., o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, 

wynoszącej 292.597.483,35 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług, 

316.005.282,02 zł brutto, czyli na głosowanie bez odbycia Zgromadzenia 
Wspólników Spółki. 

87/18 19.12.2018r. Wyrażenie zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników 

Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie 

przyjęcia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki ”Przewozy 
Regionalne” sp. z o.o., czyli na głosowanie bez odbycia Zgromadzenia 
Wspólników Spółki. 

88/18 19.12.2018r. oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników 

Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie 

przyjęcia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki ”Przewozy 

Regionalne” sp. z o.o., czyli na głosowanie bez odbycia Zgromadzenia 
Wspólników Spółki 

89/18 19.12.2018r. przyjęcia sprawozdań z przebiegu i wyników konsultacji projektów uchwał 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: w sprawie wyznaczenia 

Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Bieliny; w 

sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
w gminie Bodzentyn; w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu w gminie Górno 

90/18 19.12.2018r. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego: w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu w gminie Bieliny; w sprawie wyznaczenia 

Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

w gminie Bodzentyn; w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu w gminie Górno 

91/18 19.12.2018r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Świętokrzyskie – Zespół 

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach umów 

partnerskich z Współbeneficjentami projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. 
„Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”, 

92/18 19.12.2018r. przyjęcia projektu "Wojewódzkiego Programu poszerzania, zróżnicowania i 

unowocześniania  pomocy  i  oparcia  społecznego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w zakresie pomocy i oparcia społecznego 2018-2022", 

93/18 19.12.2018r. Zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2018r. 

94/18 19.12.2018r. Zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2018r. 

95/18 19.12.2018r. Zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2018r. 

96/18 19.12.2018r. Zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2018r. 

97/18 19.12.2018r. Zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2018r. 

98/18 19.12.2018r. Zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2018r. 

99/18 19.12.2018r. Zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2018r. 

100/18 19.12.2018r. Projektów planów finansowych na 2019 rok 

101/18 19.12.2018r. przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych 

102/18 21.12.2018r. W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia 

Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązania  przez ”Przewozy 
Regionalne”  sp.  z  o.  o.   poprzez  zawarcie  z  PKP  Intercity  S.A.  umowy  o 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0086.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0087.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0088.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0089.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0090.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0091.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0092.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0093.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0094.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0095
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0096.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0097.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0098.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0099.2018.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/65861-uchwala-nr-0100-2018/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/65861.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0101.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0102.2018.pdf


  świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez PKP Intercity S.A. na rzecz 

”Przewozy Regionalne” sp. z o. o., o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł 

netto, wynoszącej 292.597.483,35 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług, 

316.005.282,02 zł brutto, czyli na głosowanie bez odbycia Zgromadzenia 
Wspólników Spółki. 

103/18 21.12.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

104/18 21.12.2018r. Zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

104a/18 21.12.2018r. przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 26/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia 

uchwały dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia Gminie Chęciny pomocy rzeczowej w 

formie ZESTAWU SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO oraz Gminie Strawczyn 

pomocy rzeczowej w postaci APARATU FOTOGRAFICZNEGO stanowiących 

nagrody w Plebiscycie "Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna 
Gmina”. 

105/18 31.12.2018 r. Udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Sebastianowi Janikowi do 

reprezentowania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - pełniącego funkcję 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym 
w Kielcach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. 

106/18 31.12.2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 
3410/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

107/18 31.12.2018 r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek 

budżetowych 

108/18 31.12.2018 r. w sprawie: wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia 
„Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” 

109/18 31.12.2018 r. w sprawie: wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia 
„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” 

110/18 31.12.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego 
na lata 2018 – 2033 

111/18 31.12.2018 r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

112/18 31.12.2018 r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2018 rok 

2019 rok 

113/19 02.01.2019 r. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie opracowania i realizacji Programu 

Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach Lokalnych w Województwie 
Świętokrzyskim. 

114/19 9.01.2019r. zawarcia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Porozumienia na rzecz współpracy w celu współfinansowania projektów 

organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze 

konkursów organizowanych przez Zarząd Województwa w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 

115/19 9.01.2019r. wniosku Pani (dane osobowe zanonimizowane), o udzielenie ulgi w formie 

rozłożenia na raty należności wynikających ze zwrotu płatności dokonanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa 

wraz 

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, których 

wysokość została określona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w 

ostatecznej Decyzji administracyjnej nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26- 
037/11-2016/18 z dnia 29.12.2016 r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0103.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0104.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0104a.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0105.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0106.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0107.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0108.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0109.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0110.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0111.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6811/Uchwala.nr.0112.2018.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0113.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0114.2019.rar
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0115.2019.pdf


116/19 9.01.2019r. zwrotu przez (dane osobowe zanonimizowane), całości dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr 
UDA-RPSW.01.01.00-26-263/10-00 

117/19 9.01.2019r. zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 4026/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia 

konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania 

w ramach konkursu i wyboru projektów do dofinansowania 

w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26- 

154/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 

2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020; zmiany poziomu środków 
przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu 

118/19 9.01.2019r. zmiany załącznika nr 1 oraz 2 do Uchwały Nr 4029/18 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00- 

IZ.00-26-132/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia 

Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

119/19 9.01.2019r. upoważnienia Pana Andrzeja Bętkowskiego - Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego do reprezentacji organu 
w postępowaniu sądowo – administracyjnym z prawem do udzielania dalszych 
pełnomocnictw procesowych. 

120/19 9.01.2019r. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 134/11 w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Świętokrzyskiej Rady Innowacji i powołania jej składu 
osobowego 

121/19 9.01.2019r. powołania komisji ds. nagród w celu wyłonienia kandydatów do nagrody 
„Talenty Świętokrzyskie”. 

122/19 9.01.2019r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na 

wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o 

charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy 
społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2019 r. 

123/19 9.01.2019r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: " Budowa ul. Leśnej w Skarżysku- 
Kamiennej " 

124/19 9.01.2019r. powołania Zespołu Opiniującego, którego zadaniem będzie opracowywanie 

projektów opinii do wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą 

odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających 

z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Udzielenie upoważnienia dla Pani Renaty Janik - 
Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego do wydawania 

w imieniu Województwa Świętokrzyskiego opinii, o których mowa w pkt 1, 
a także podpisywania innych dokumentów dotyczących realizacji tego zadania. 

125/19 9.01.2019r. zmieniającej Uchwałę Nr 452/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Członków Regionalnego Komitetu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej 

126/19 9.01.2019r. Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

127/19 9.01.2019r. Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

128/19 9.01.2019r. Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0116.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0117.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0118.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0119.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0120.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0121.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0122.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0123.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0124.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0125.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0126.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0127.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0128.2019.pdf


129/19 9.01.2019r. Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

130/19 9.01.2019r. Planu Finansowego Zadań z Zakresu Administracji Rządowej na 2019 rok 

131/19 16.01.2019 r. Ustanowienie pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Wspólników spółki 
„Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

132/19 16.01.2019 r. - zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Kielcach na 2019 rok. 

133/19 16.01.2019 r. Wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie 

świętokrzyskim na DK 74 w miejscowościach Marcinkowice, Tomaszów i 
Opatów". 

134/19 16.01.2019 r. Wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie 
świętokrzyskim na DK 9 w miejscowości Opatów". 

135/19 16.01.2019 r. Zmiany uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 

kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

136/19 16.01.2019 r. rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektu do dofinansowania w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18 

- Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020, dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego 

(ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne (konkurs dedykowany 

dla Obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, 

obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – 
Kamienna). 

137/19 16.01.2019 r. Zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0007/16-00 o dofinansowaniu projektu 

Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej 

załącznik do uchwały Nr 3324/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki 

organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 

osobowości prawnej 

w   ramach   Działania   5.1   „Infrastruktura   drogowa”   Osi   Priorytetowej  5 

„Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia 
szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

138/19 16.01.2019 r. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych 

projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Konkurs 

dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26- 
217/18. 

139/19 16.01.2019 r. Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem 

projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Konkurs: 

RPSW.09.02.01-IZ.00-26-208/18 przyjętych przez Zarząd Województwa 

Świetokrzyskiego Uchwałą Nr 82/18 z dnia 19 grudnia 2018 r . 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0129.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0130.2019.rar
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0131.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0132.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0133.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0134.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0135.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0136.2019.rar
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0137.2019.rar
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0138.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0139.2019.pdf


140/19 16.01.2019 r. zlecenia Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Św. Równych Apostołom Braci 

Cyryla i Metodego w Sandomierzu pn. V Koncert Kolęd i Prawosławnych 

Hymnów Bożego Narodzenia w Sandomierzu, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

141/19 16.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2019 r. 

142/19 16.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty 
i wychowania w 2019 r. 

143/19 16.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. 

144/19 16.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach Świętokrzyskiego 
programu stypendialnego 

145/19 16.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach Świętokrzyskiego 

programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych 

146/19 16.01.2019 r. W SPRAWIE: powołania Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum 
Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

147/19 16.01.2019 r. W   SPRAWIE: powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach. 

148/19 16.01.2019 r. W  SPRAWIE: powołania Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii w Kielcach. 

149/19 16.01.2019 r. W SPRAWIE: powołania Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

150/19 16.01.2019 r. W SPRAWIE: powołania Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum 
Psychiatrii w Morawicy. 

151/19 16.01.2019 r. W SPRAWIE: powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. 

152/19 16.01.2019 r. W SPRAWIE: powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 
Pracy w Kielcach. 

153/19 16.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz zabezpieczenia środków w 

ramach trybu pozakonkursowego dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) na wspieranie 

realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku 

z zakresu: 

1. pomocy społecznej. 

2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

3. przeciwdziałania przemocy, 
4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

154/19 16.01.2019 r. ustalenia cen wywoławczych w drugich przetargach na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w 
Kielcach przy ul. Langiewicza. 

155/19 16.01.2019 r. Wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko 
Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju. 

156/19 16.01.2019 r. w sprawie uznania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jako 

niewłaściwego 

do rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia mechanizmów 

zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym. 

157/19 16.01.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

158/19 16.01.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

159/19 16.01.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

160/19 16.01.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0140.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0141.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0142.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0143.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0144.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0145.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0146.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0147.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0148.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0149.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0150.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0151.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0152.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0153.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0154.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0155.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0156.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0157.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0158.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0159.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0160.2019.pdf


161/19 16.01.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

162/19 23.01.2019r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: " Budowa przepustu pod drogą 

krajową nr 42 w km 228+635 w miejscowości Stąporków". 

163/19 23.01.2019r. zaliczenia dokonanej w dniach 28.12.2018 r. 

i 31.12.2018 r. przez Panią / dane zanonimizowane/, wpłaty w kwocie: 1 333 

844,67 zł na poczet zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności wraz z 

odsetkami, orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-041/09-2014/11 z dnia 27.05.2014 r., 

utrzymaną w mocy Decyzją administracyjną nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00- 

26-041/09-2014/20 z dnia 25.09.2014 r 

164/19 23.01.2019r. zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie Poddziałanie 
8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie. 

165/19 23.01.2019r. przyjęcia decyzji o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego 

pn. "ŚWIĘTOKRZYSKA EKONOMIA SPOŁECZNA" realizowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 

Podziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt 
pozakonkursowy). 

166/19 23.01.2019r. przyjęcia Rocznego Planu Działań Informacyjnych 

i Promocyjnych na 2019 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

167/19 23.01.2019r. przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

określenia Szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie 
Województwa Świętokrzyskiego 

168/19 23.01.2019r. przyjęcia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 

169/19 23.01.2019r. aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków 

o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

170/19 23.01.2019r. przyznania nagrody „Talenty Świętokrzyskie 

171/19 23.01.2019r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej 
w 2019 r 

172/19 23.01.2019r. zmiany Uchwały Nr 4315/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

19 września 2018 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko kierownika Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na ww. 

stanowisko, zmienionej Uchwałą Nr 4413/18 Zarządu z dnia 12 października 
2018 roku. 

173/19 23.01.2019r. powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w 
Kielcach 

174/19 23.01.2019r. Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

175/19 23.01.2019r. Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

176/19 23.01.2019r. Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

177/19 25.01.2019r. Odwołania Pana Andrzeja Domańskiego ze stanowiska Dyrektora 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 

178/19 25.01.2019r. Powierzenia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach Panu Bartoszowi Stemplewskiemu 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0161.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66228-uchwala-nr-0162-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66228.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66229-uchwala-nr-0163-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66229.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66230-uchwala-nr-0164-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66230.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66244-uchwala-nr-0165-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66244.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66231-uchwala-nr-0166-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66231.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66232-uchwala-nr-0167-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66232.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66233-uchwala-nr-0168-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66233.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66234-uchwala-nr-0169-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66234.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66235-uchwala-nr-0170-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66235.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66236-uchwala-nr-0171-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66236.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66237-uchwala-nr-0172-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66237.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66243-uchwala-nr-0173-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66243.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66242-uchwala-nr-0174-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66242.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66241-uchwala-nr-0175-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66241.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66240-uchwala-nr-0176-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66240.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66239-uchwala-nr-0177-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66239.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66238-uchwala-nr-0178-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66238.html


179/19 30.01.2019 r. Zatwierdzenia operacji własnych na rok 2019 w ramach Planu operacyjnego na 

lata 2018 – 2019 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 dla województwa świętokrzyskiego. 

180/19 30.01.2019 r. Zmiany uchwały nr 729/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 

listopada 2011 r. w sprawie zmiany wzoru warunków realizacji projektu 

Województwa Świętokrzyskiego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 

181/19 30.01.2019 r. Zatwierdzenia dokumentu pn. "Warunki realizacji Priorytetów inwestycyjnych 

8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach" w związku z 

aktualizacją dokumentu zatwierdzonego przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego w dniu 4 lipca 2018 r. uchwałą nr 4078/2018. 

182/19 30.01.2019 r. Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 

Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03- 

IZ.00-26-191/18 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

Uchwałą Nr 4476/18 z dnia 31 października 2018 r., a następnie 

zaktualizowanych Uchwałą Nr 4552/18 z dnia 15 listopada 2018 r. oraz Uchwałą 
Nr 11/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. 

183/19 30.01.2019 r. Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i 

wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs dedykowany Obszarowi 

Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych 

– obszary wiejskie przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

Uchwałą Nr 4282/18 z dnia 12 września 2018 r., a następnie zaktualizowanych 

Uchwałą Nr 4334/18 z dnia 27 września 2018 r. 

184/19 30.01.2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Gładki - do reprezentowania i 

podpisywania dokumentów w zakresie czynności zarządcy przymusowego nad 

Siecią Szerokopasmową – Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z 

postanowieniem Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Kielcach z 
dn. 4 stycznia 2019r., sygn. akt I C 2995/18. 

185/19 30.01.2019 r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Sztokfisza - do reprezentowania i 

podpisywania dokumentów w zakresie czynności zarządcy przymusowego nad 

Siecią Szerokopasmową – Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z 

postanowieniem Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Kielcach z dn. 4 
stycznia 2019r., sygn. akt I C 2995/18. 

186/19 30.01.2019 r.  

w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Kowalczyka - do reprezentowania i 

podpisywania dokumentów w zakresie czynności zarządcy przymusowego nad 

Siecią Szerokopasmową – Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z 

postanowieniem Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Kielcach z dn. 4 
stycznia 2019r., sygn. akt I C 2995/18. 

187/19 30.01.2019 r. Wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie 

świętokrzyskim na DK 74 w miejscowościach Adamów, Brzezie, Balbinów". 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66384-uchwala-nr-0179-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66384.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66385-uchwala-nr-0180-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66385.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66386-uchwala-nr-0181-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66386.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66387-uchwala-nr-0182-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66387.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66388-uchwala-nr-0183-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66388.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66389-uchwala-nr-0184-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66389.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66406-uchwala-nr-0185-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66406.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66390-uchwala-nr-0186-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66390.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66391-uchwala-nr-0187-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66391.html


188/19 30.01.2019 r. Wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji pn.: "Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w 
Busku Zdroju". 

189/19 30.01.2019 r. Wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji pn.: "Budowa ulicy Naruszewicza w Kielcach na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Łokietka do posesji Nr 92 wraz z budową kanalizacji 
deszczowej oraz wydzielonego oświetlenia ulicznego." 

190/19 30.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Skarżysku-Kamiennej projektu „Staż zagraniczny szansą na sukces zawodowy” 

do Konkursu 2019 organizowanego przez Narodową Agencję - Fundację 

Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność 

osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz udzielenia pełnomocnictwa pani 

Danucie Latos, dyrektorowi CKZiU w Skarżysku-Kamiennej, do zawarcia, 

zmiany i wykonania umowy z Narodową Agencją Fundacją Rozwoju Systemu 

Edukacji na realizację projektu Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

191/19 30.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach na użyczenie dwóch pomieszczeń, na okres 3 lat. 

192/19 30.01.2019 r. Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

193/19 30.01.2019 r. Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

194/19 30.01.2019 r. Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

195/19 30.01.2019 r. Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

196/19 30.01.2019 r. Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

197/19 30.01.2019 r. Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

198/19 30.01.2019 r. Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

199/19 30.01.2019 r. Dor. Informacji o wykonaniu budżetu województwa za IV kwartał 2018 r. 

200/19 30.01.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego 
na lata 2019 – 2043 

201/19 30.01.2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 

108/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. 

202/19 6.02.2019r. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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 

203/19 6.02.2019r. przyjęcia zaktualizowanych wzorów umów i decyzji o dofinansowanie projektu 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

204/19 6.02.2019r. wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur 
i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki 

205/19 6.02.2019r. zwrotu przez / dane zanonimizowane/, części dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na 
podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0218/16-00. 

206/19 6.02.2019r. rozstrzygnięcia konkursu i  wybór  projektów  do  dofinansowania  w ramach 
jednoetapowego konkursu zamkniętego nr  RPSW.04.02.00-IZ.00-26-197/18  z 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66392-uchwala-nr-0188-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66392.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66393-uchwala-nr-0189-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66393.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66394-uchwala-nr-0190-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66394.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66395-uchwala-nr-0191-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66395.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66396-uchwala-nr-0192-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66396.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66397-uchwala-nr-0193-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66397.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66398-uchwala-nr-0194-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66398.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66399-uchwala-nr-0195-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66399.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66400-uchwala-nr-0196-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66400.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66401-uchwala-nr-0197-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66401.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66402-uchwala-nr-0198-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66402.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66403-uchwala-nr-0199-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66403.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66404-uchwala-nr-0200-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66404.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66405-uchwala-nr-0201-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66405.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0202.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66544-uchwala-nr-0203-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66544.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0204.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0205.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0206.2019.pdf


  zakresu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach Osi 

Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne 

i kulturowe Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

207/19 6.02.2019r. powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego 
z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. 

208/19 6.02.2019r. powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w trybie otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 

209/19 6.02.2019r. powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego 
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa 
Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku 

210/19 6.02.2019r. powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego 

konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego 

o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy 

społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2019 r. 

211/19 6.02.2019r. sposobu rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców 

z gminy Końskie, dotyczącej likwidacji bądź przeniesienia w inne miejsce 

Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich zarządzanego 

przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka z o. o. 
w Końskich. 

212/19 6.02.2019r. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku 

niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019 
roku w województwie świętokrzyskim 

213/19 6.02.2019r. przyjęcia Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego i skierowanie do konsultacji z 

Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

214/19 6.02.2019r. zawarcia z Ministrem Inwestycji i Rozwoju Aneksu nr 3 do Porozumienia z dnia 

14 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzania przetwarzania danych osobowych w 

ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację 

programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr 
RPSW/01/2015 

215/19 6.02.2019r. wyrażenia zgody dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w 

Podzamczu na oddanie w najem, na okres dziewięciu lat, części holu, 

zlokalizowanego w budynku Hali Produkcyjno-Laboratoryjnej, położonego w 
Podzamczu 45, gmina Chęciny 

216/19 6.02.2019r. wyrażenia   opinii   o nadaniu  obiektowi fizjograficznemu   nazwy własnej 

„GÓRKA JABŁOŃSKIEGO” zlokalizowanej na terenie miejscowości Nowiny 

w Gminie Sitkówka – Nowiny, na części działki ewidencyjnej oznaczonej 
numerem 533/181 w obrębie geodezyjnym Zagrody 

217/19 6.02.2019r. Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

218/19 6.02.2019r. Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

219/19 6.02.2019r. Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

220/19 6.02.2019r. Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

221/19 6.02.2019r. Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0207.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0208.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0209.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0210.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0211.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0212.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0213.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0214.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0215.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0216.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0217.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0218.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0219.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0220.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0221.2019.pdf


222/19 6.02.2019r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na 

lat 2019-2043 

223/19 6.02.2019r. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 108/18 z dnia 31 
grudnia 2018r. 

224/19 13.02.2019r. powołującej Komisje Konkursowe, w celu opiniowania ofert złożonych w 

trybie ogłaszanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej konkursów 

ofert, w ramach zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i podmiotom 

określonym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie 

225/19 13.02.2019r. zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji typu "Inwestycje 

w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi 

i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w ramach poddziałania "Wsparcie 

inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych 

dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla 
naboru od 14 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r 

226/19 13.02.2019r. przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 21). 

227/19 13.02.2019r. wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w „Zbiorczym rocznym planie 

zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego na 2019 rok” w zakresie działań objętych „Umową dotacji 

dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej” nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 

z dn. 19.05.2014 r., zawartą pomiędzy Ministrem Rozwoju i Województwem 
Świętokrzyskim. 

228/19 13.02.2019r. zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 

Edukacja formalna 

i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-191/18 

przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 4476/18 

z dnia 31 października 2018 r., a następnie zaktualizowanych Uchwałami: Nr 

4552/18 z dnia 15 listopada 2018 r., Nr 11/18 z dnia 5 grudnia 2018 r., Nr 182/19 
z dnia 30 stycznia 2019 r 

229/19 13.02.2019r. zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem 

projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Konkurs: 

RPSW.09.02.01-IZ.00-26-208/18 przyjętych przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego    Uchwałą    Nr    82/18    z    dnia    19    grudnia    2018    r. 

i zaktualizowanych Uchwałą Nr 139/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. 

230/19 13.02.2019r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19 wraz z 
załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka 

z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora 
ekonomii społecznej 

231/19 13.02.2019r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 na 

odcinku od od skrzyżowania z DK 74 (km ok.. 0+000) do skrzyżowania z drogą 
powiatową 0473T ( km ok. 4+180,00)". 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0222.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0223.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0224.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0225.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0226.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0227.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0228.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0229.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66571-uchwala-nr-0230-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66571.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0231.2019.pdf


232/19 13.02.2019r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 362002T Kałków- Godów-Gębice 

znajdującej się na działkach o numerach ewidencyjnych 

:606,607,613/2,613/1,581,580/1,582,580/2,295,294 obręb ewidencyjny 

Godów". 

233/19 13.02.2019r. przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo 

Świętokrzyskie na rok 2019” oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli w 2019 

234/19 13.02.2019r. udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na 

realizację projektu przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladem kolejki 

wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna 

235/19 13.02.2019r. powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone 

w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2019 r 

236/19 13.02.2019r. uznania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jako niewłaściwego do 
rozpatrzenia petycji dotyczącej przedłużenia linii kolejowej Kielce-Busko Zdrój 
oraz budowy stacji Busko Zdrój Centrum w pobliżu centrum miasta 

237/19 13.02.2019r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa 

na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w 

obrębie Strawczynek, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i 

budynków jako działka nr 711/5 o pow. 0,0782 ha, wydzielonej pod poszerzenie 
drogi wojewódzkiej Nr 748 

238/19 13.02.2019r. zarządzenia przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz powołania komisji 
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na ww. stanowisko 

239/19 13.02.2019r. Zmian w budżecie województwa na 2019r. 

240/19 13.02.2019r. Zmian w budżecie województwa na 2019r. 

241/19 13.02.2019r. Zmian w budżecie województwa na 2019r. 

242/19 15.02.2019r. Przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju 

Województwa Świętokrzyskiego 2030+. 

243/19 20.02.2019 r. przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

244/19 20.02.2019 r. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych 

projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego 

Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie. Konkurs: 
RPSW.08.02.02-IZ.00-26-221/18. 

245/19 20.02.2019 r. Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz 

Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem 

projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Konkurs: 

RPSW.09.02.01-IZ.00-26-208/18 przyjętych przez Zarząd Województwa 

Świetokrzyskiego Uchwałą Nr 82/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. 
i zaktualizowanych Uchwałą Nr 139/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. oraz Uchwałą 
Nr 229/19 z dnia 13 lutego 2019 r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0232.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0233.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0234.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0235.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0236.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0237.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0238.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0239.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0240.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0241.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0242.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0243.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0244.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0245.2019.pdf


246/19 20.02.2019 r. Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów Oś 9 – Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, 

Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-195/18 przyjętej przez Zarząd 

Województwa Świetokrzyskiego Uchwałą Nr 4336/18 z dnia 27 września 2018 
r. 

247/19 20.02.2019 r. Zmiany uchwały nr 3620/18 z dnia 7 marca 2018 o dofinansowanie projektu 

Województwa Świętokrzyskiego pn. "Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami - 

rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych" realizowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w 
zakresie kompetencji kluczowych (projekt konkursowy). 

248/19 20.02.2019 r. rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektu do dofinansowania w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-218/18 - 

Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020, dla projektów dotyczących budowy i/lub modernizacji systemów 

ciepłowniczych. 

249/19 20.02.2019 r. zmiany załącznika do Uchwały Nr 3573/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-181/18 w ramach Osi 

Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.4 Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami oraz Uchwały nr 

4529/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2018 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu 

i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-181/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 

– Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

250/19 20.02.2019 r. Akceptacja i zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego dla Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2019 rok. 

251/19 20.02.2019 r. przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego poświęconej stypendium przyznawanym studentom 
kształcącym się na kierunku lekarskim 

252/19 20.02.2019 r. Zmian w budżecie województwa na 2019r. 

253/19 20.02.2019 r. Zmian w budżecie województwa na 2019r. 

254/19 20.02.2019 r. Zmian w budżecie województwa na 2019r. 

255/19 20.02.2019 r. Zmian w budżecie województwa na 2019r. 

256/19 20.02.2019 r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek 
budżetowych 

257/19 27.02.2019 r. zmiany załącznika do Uchwały Nr 2614/17 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0246.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0247.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66589-uchwala-nr-0248-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66589.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66590-uchwala-nr-0249-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66590.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0250.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0251.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0252.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0253.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0254.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0255.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0256.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0257.2019.rar


  z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 w ramach Osi 

Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e- 

społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

wraz z załącznikami oraz Uchwały nr 3613/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu 

i wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne 

usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu 

projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

258/19 27.02.2019 r. zmiany uchwały nr 4478/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

31.10.2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

pod nazwą „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego 

(e-Pracownie WŚ)” w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej 

i szkoleniowej” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad 
i trybu jego realizacji. 

259/19 27.02.2019 r. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych 

projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego 

Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT, Konkurs 
dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. 

260/19 27.02.2019 r. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT. Konkurs 

dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu, Konkurs: 
RPSW.08.02.03-IZ.00-26-231/19 

261/19 27.02.2019 r. Przyjęcie wzorów umów o dofinansowanie przeznaczonych dla Beneficjentów, 

którzy otrzymają środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na wkład własny do projektów 
realizowanych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. 

262/19 27.02.2019 r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-236/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej 
jakości usług zdrowotnych. 

263/19 27.02.2019 r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-238/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary 
funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 

264/19 27.02.2019 r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-239/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne 
- ZIT  – Podniesienie jakości  kształcenia  zawodowego oraz wsparcie na  rzecz 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0258.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0259.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0260.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0261.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0262.2019.rar
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0263.2019.rar
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0264.2019.rar


  tworzenia i rozwoju CKZiU. Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi 

Funkcjonalnemu- ZIT 

265/19 27.02.2019 r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.04.03-IZ.00-26-241/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.4.3 Podnoszenie 

umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych 
poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT. 

266/19 27.02.2019 r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.03-IZ.00-26-240/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i 
pozaformalna osób dorosłych. 

267/19 27.02.2019 r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-242/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do 

opieki nad dziećmi do lat 3. 

Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary 

funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 

268/19 27.02.2019 r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-243/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do 

opieki nad dziećmi do lat 3. 

Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o 

najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie). 

269/19 27.02.2019 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań z 
zakresu kultury fizycznej w 2019 r. 

270/19 27.02.2019 r. w sprawie wyboru ofert oraz podziału środków na realizację zadań z zakresu 

turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. 

271/19 27.02.2019 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii w Kielcach. 

272/19 27.02.2019 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. 

273/19 27.02.2019 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach. 

274/19 27.02.2019 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy w Kielcach. 

275/19 27.02.2019 r. powołania  Dyrektora  Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w 
Morawicy. 

276/19 27.02.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności w imieniu 

podmiotu uprawnionego do kontroli przy realizowaniu zadań związanych z 
kontrolą podmiotów leczniczych 

277/19 27.02.2019 r. W sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności, wynikających z umowy nr 

179/50/18 z dnia 25 lipca 2018 r. 

278/19 27.02.2019 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

279/19 27.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 

Medycznego i   Transportu   Sanitarnego   w Kielcach  na wynajęcie 3 szt. 

ambulansów sanitarnych typu C z wyposażeniem. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0265.2019.rar
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0266.2019.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0267.2019.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0268.2019.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0269.2019.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0270.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0271.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0272.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0273.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0274.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0275.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0276.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0277.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0278.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0279.2019.zip


280/19 27.02.2019 r. Wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej terenu Dworca 

Wschodniego w Starachowicach" 

281/19 27.02.2019 r. Wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn.: "Budowa ul. Źródlanej w Końskich" 

282/19 27.02.2019 r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn.: Rozbudowa ul. Rokosza do ul. Solankowej w Busko-Zdrój w ramach 

zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu 

ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój 

etap I w ramach zadania pn „Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych 

na  terenie miasta Busko-Zdrój” w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza 
w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej”. 

283/19 27.02.2019 r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn.:  ”Rozbudowa  ul.  Starkiewicza  w  Busku  Zdroju  w  ramach  zadania  pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek 

rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko - Zdrój etap I 

w ramach zadania pn „Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na 

terenie miasta Busko - Zdrój” w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza w 
uzdrowisku Busko – Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej”. 

284/19 27.02.2019 r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn.: Rozbudowa ul. 1 Maja w Busko-Zdrój w ramach zadania pn. „Opracowanie 

dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek 

rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I w 

ramach zadania pn „Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na 

terenie miasta Busko-Zdrój” w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza w 
uzdrowisku Busko–Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej”. 

285/19 27.02.2019 r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn.: Przebudowa ul. Rokosza: odcinek I od km 0+000do km 0+582,32 oraz 

odcinek II od km 0+000 do km 0+370,8 w Busko - Zdrój w ramach zadania pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek 

rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko - Zdrój etap I 

w ramach zadania pn „Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na 
terenie miasta Busko-Zdrój” w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza w 
uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej”. 

286/19 27.02.2019 r. zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych . 

287/19 27.02.2019 r. Wskazanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyskie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. 

288/19 27.02.2019 r. zmiany Uchwały Nr 243/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

20.02.2019r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 
Kielcach. 

289/19 27.02.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

290/19 27.02.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

291/19 27.02.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

292/19 27.02.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

293/19 27.02.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043 

294/19 27.02.2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 
108/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0280.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0281.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0282.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0283.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0284.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0285.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0286.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0287.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0288.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0289.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0290.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0291.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0292.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0293.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0294.2019.pdf


295/19 27.02.2019 r. w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa oraz 
Skarbnika Województwa. 

296/19 01.03.2019 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

297/19 06.03.2019 r. Ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych 
na finansowanie w 2019 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych 
fakultatywnych zadań. 

298/19 06.03.2019 r. Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy projektów ocenionych oraz 

Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1 Aktywna 

integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, Konkurs: RPSW.09.01.00- 

IZ.00-26-210/18 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Uchwałą Nr 37/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. 

299/19 06.03.2019 r. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych 

projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie, Konkurs: 
RPSW.08.02.02-IZ.00-26-224/18 

300/19 06.03.2019 r. podjęcia uchwały w sprawie sprostowania omyłki rachunkowej 

w załączniku nr 1 do Uchwały nr 4482/18 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia I 
rundy konkursowej i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w 
ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój 
w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Projekty Badawczo – 
Rozwojowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz w sprawie zmiany brzmienia §1 

Uchwały nr 32/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia 
konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach III 
rundy konkursowej jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-
IZ.00-26-203/18 

301/19 06.03.2019 r. Zmiany załączników nr 1 nr 2 oraz nr 3 do Uchwały Nr 35/18 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do 

zakontraktowania i warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00- 

IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia 

Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020. 

302/19 06.03.2019 r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Pani 

Irenie Sochackiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do 

reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi, w tym spraw 
związanych z wezwaniem do wykupienia weksla i jego wypełnienia. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0295.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0296.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66732-uchwala-nr-0297-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66732.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66733-uchwala-nr-0298-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66733.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66734-uchwala-nr-0299-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66734.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66735-uchwala-nr-0300-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66735.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66736-uchwala-nr-0301-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66736.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66737-uchwala-nr-0302-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66737.html


303/19 06.03.2019 r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu 

Przemysławowi Janiszewskiemu - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 

Kielcach do reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi, w tym 
spraw związanych z wezwaniem do wykupienia weksla i jego wypełnienia. 

304/19 06.03.2019 r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Pani 

Irenie Sochackiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do 

reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w 

szczególności związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi, w 

tym spraw związanych z wezwaniem do wykupienia weksla i jego wypełnienia. 

305/19 06.03.2019 r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu 

Przemysławowi Janiszewskiemu - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 

Kielcach do reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 w szczególności związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających 

zwrotowi, w tym spraw związanych 
z wezwaniem do wykupienia weksla i jego wypełnienia. 

306/19 06.03.2019 r. Przyjęcie zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o 

dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok dla Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

307/19 06.03.2019 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań 
publicznych z zakresu kultury w 2019 r. 

308/19 06.03.2019 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych w ramach otwartego 

konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i 

wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży 
z regionu świętokrzyskiego w 2019 r. 

309/19 06.03.2019 r. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 13/18 z dnia 5 

grudnia 2018 roku w sprawie akceptacji treści Porozumienia 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. 

310/19 06.03.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia 

Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki ”Przewozy Regionalne” sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zaciągnięcie przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. zobowiązania 

poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru 

kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki, o wartości przewyższającej 

20.000.000, 00 zł netto, wynoszącej 58.392.609,10 zł netto, czyli na głosowanie 
bez odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki. 

311/19 06.03.2019 r. W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia 

Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki ”Przewozy Regionalne”  sp.  z 

o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na  zaciągnięcie przez  ”Przewozy Regionalne”  sp.  z o.o.  zobowiązania 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66738-uchwala-nr-0303-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66738.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66739-uchwala-nr-0304-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66739.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66740-uchwala-nr-0305-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66740.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66741-uchwala-nr-0306-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66741.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66742-uchwala-nr-0307-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66742.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66743-uchwala-nr-0308-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66743.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66744-uchwala-nr-0309-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66744.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66745-uchwala-nr-0310-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66745.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66746-uchwala-nr-0311-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66746.html


  poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru 

kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki, o wartości przewyższającej 

20.000.000, 00 zł netto, wynoszącej 58.392.609,10 zł netto, czyli na głosowanie 
bez odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki. 

312/19 06.03.2019 r. Powołania Zespołu Opiniującego wnioski w sprawach: 

- dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących 

rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem 

rozbiórki tych obiektów; 

- dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności 

zawodowej. 

313/19 06.03.2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 
upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

314/19 06.03.2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia 
do składania oświadczeń woli. 

315/19 06.03.2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia 
do składania oświadczeń woli. 

316/19 06.03.2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia 
do składania oświadczeń woli. 

317/19 06.03.2019 r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

318/19 06.03.2019 r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

319/19 13.03.2019 r. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu za 2018 rok przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach. 

320/19 13.03.2019 r. Przyjęcie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Kielcach za 2018 rok oraz wyrażenie zgody na przeznaczenie 

wypracowanego zysku netto w wysokości 269.066,10 zł na pokrycie wydatków 
związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 

321/19 13.03.2019 r. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań rzeczowo - finansowych za 2018 rok 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

322/19 13.03.2019 r. Udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Anny Grzeli p.o. Dyrektora Departamentu 

Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego do wykonywania zadań Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego związanych z pełnieniem funkcji zarządzającego lotniskiem w 
Masłowie k/Kielc (EPKA). 

323/19 13.03.2019 r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn.: Rozbudowa ul. Rehabilitacyjnej oraz ul. Kolonia Górka w ramach zadania 

pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek 

rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I w 

ramach zadania pn „Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na 

terenie miasta Busko-Zdrój” w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza w 
uzdrowisku Busko–Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej”. 

324/19 13.03.2019 r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny w 

systemie zaprojektuj - zbuduj" – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
powiatowej nr 0278T. 

325/19 13.03.2019 r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny w 

systemie zaprojektuj - zbuduj" – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 762. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66747-uchwala-nr-0312-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66747.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66748-uchwala-nr-0313-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66748.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66749-uchwala-nr-0314-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66749.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66750-uchwala-nr-0315-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66750.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66751-uchwala-nr-0316-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66751.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66752-uchwala-nr-0317-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66752.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66753-uchwala-nr-0318-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66753.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66830-uchwala-nr-0319-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66830.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66831-uchwala-nr-0320-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66831.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66832-uchwala-nr-0321-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66832.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66833-uchwala-nr-0322-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66833.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66834-uchwala-nr-0323-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66834.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66835-uchwala-nr-0324-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66835.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66836-uchwala-nr-0325-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66836.html


326/19 13.03.2019 r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Pani 

Katarzynie Kubickiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach do działania w imieniu Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu 
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

327/19 13.03.2019 r. zmiany Uchwały nr 4026/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 

czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu 

środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-154/17 w ramach Osi Priorytetowej 

2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora 

MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014 – 2020; 

328/19 13.03.2019 r. rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-200/18 – 

konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które 

realizują kompleksową opiekę zdrowotną na rzecz osób dorosłych i/lub dzieci 
oraz młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. 

329/19 13.03.2019 r. Zmiany uchwały nr 4588/18 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00- 

26-230/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 

3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących 

zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy 

uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego, 
wraz z załącznikami. 

330/19 13.03.2019 r. Zmiany uchwały nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 

października 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o 

dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

331/19 13.03.2019 r.  

Zmiany uchwały nr 4528/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 

listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu 

wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej 

przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

332/19 13.03.2019 r. Przyjęcia zaktualizowanego wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu 

wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

333/19 13.03.2019 r. Zmiany uchwały nr 4405/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 

października 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Decyzji o 

dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66837-uchwala-nr-0326-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66837.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66838-uchwala-nr-0327-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66838.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66839-uchwala-nr-0328-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66839.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66840-uchwala-nr-0329-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66840.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66841-uchwala-nr-0330-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66841.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66842-uchwala-nr-0331-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66842.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66843-uchwala-nr-0332-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66843.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66844-uchwala-nr-0333-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66844.html


334/19 13.03.2019 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań z 

zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r. 
335/19 13.03.2019 r. w  sprawie  zlecenia   Świętokrzyskiej  Republice  Studenckiej w Porąbkach 

realizacji zadania publicznego pn. Świętokrzyska Republika Studencka, z 
pominięciem otwartego konkursu ofert. 

336/19 13.03.2019 r. w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum przy Muzeum im. 
Przypkowskich w Jędrzejowie 

337/19 13.03.2019 r. w sprawie powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej w 

Kielcach 
338/19 13.03.2019 r. zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Wsi Kieleckiej 

w Kielcach 
339/19 13.03.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz oraz 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skalbmierzu, dotyczącej zmiany uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXV/356/16 z dnia 27 lipca 2016 

r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego” 

w zakresie utworzenia jednego regionu gospodarki odpadami komunalnymi albo 

przypisania Miasta i Gminy Skalbmierz do regionu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Krakowie 
w województwie małopolskim 

340/19 13.03.2019 r. w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2019 r. z zakresu: 
1. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

2. pomocy społecznej, 

3. przeciwdziałania przemocy, 
4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

341/19 13.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum 

Rehabilitacji 
w Czarnieckiej Górze 

342/19 13.03.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w 
Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

343/19 13.03.2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia 
do składania oświadczeń woli. 

344/19 13.03.2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia 
do składania oświadczeń woli. 

345/19 13.03.2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia 
do składania oświadczeń woli. 

346/19 13.03.2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 
upoważnienia 
do składania oświadczeń woli. 

347/19 13.03.2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 
upoważnienia 
do składania oświadczeń woli. 

348/19 13.03.2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia 
do składania oświadczeń woli. 

349/19 13.03.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

350/19 13.03.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66845-uchwala-nr-0334-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66845.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66846-uchwala-nr-0335-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66846.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66847-uchwala-nr-0336-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66847.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66848-uchwala-nr-0337-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66848.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66849-uchwala-nr-0338-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66849.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66850-uchwala-nr-0339-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66850.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66851-uchwala-nr-0340-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66851.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66852-uchwala-nr-0341-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66852.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66853-uchwala-nr-0342-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66853.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66854-uchwala-nr-0343-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66854.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66855-uchwala-nr-0344-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66855.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66856-uchwala-nr-0345-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66856.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66857-uchwala-nr-0346-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66857.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66858-uchwala-nr-0347-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66858.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66859-uchwala-nr-0348-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66859.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66860-uchwala-nr-0349-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66860.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66861-uchwala-nr-0350-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66861.html


351/19 13.03.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

352/19 20.03.2019 r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego 

sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2018 r., 
przedłożonych przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury. 

353/19 20.03.2019 r. w sprawie przyjęcia Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 

rok 2019 oraz Sprawozdania z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na 

Rzecz Zatrudnienia za rok 2018. 

354/19 20.03.2019 r. w sprawie: określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana 

refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki 

na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie 
świętokrzyskim”. 

355/19 20.03.2019 r. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 22). 
356/19 20.03.2019 r. W sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Januszowi – p.o. Dyrektora 

Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego upoważnienia do podejmowania działań oraz podpisywania 

wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn.: „Świętokrzyskie – 

hard to pronounce, easy to do business in” 
357/19 20.03.2019 r. W sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Januszowi – p.o. Dyrektora 

Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego upoważnienia do podejmowania działań oraz podpisywania 

wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn.: „ENERSELVES” 

358/19 20.03.2019 r. Upoważnienia Pana Tomasza Janusza – p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów 

dotyczących projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości 
zawodowe” 

359/19 20.03.2019 r. Upoważnienia Pani Ireny Sochackiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu 

Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich 
dokumentów i umów dotyczących projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe 
możliwości zawodowe” 

360/19 20.03.2019 r. Upoważnienia Pana Przemysława Janiszewskiego – Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich 

dokumentów i umów dotyczących projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe 

możliwości zawodowe” 
361/19 20.03.2019 r. Upoważnienia Pana Tomasza Janusza – p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów 

dotyczących projektu pn. „KEEP ON – Effective policies for durable and self- 

sustainable projects in the cultural heritage sector” (Skuteczna polityka regionu 

dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora 
dziedzictwa kulturowego)” 

362/19 20.03.2019 r. Upoważnienia Pani Ireny Sochackiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu 

Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich 

dokumentów i umów dotyczących projektu pn. „KEEP ON – Effective policies 

for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” 

(Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej 
efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego)” 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66862-uchwala-nr-0351-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66862.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66994-uchwala-nr-0352-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66994.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66995-uchwala-nr-0353-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66995.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66996-uchwala-nr-0354-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66996.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66997-uchwala-nr-0355-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66997.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66998-uchwala-nr-0356-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66998.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66999-uchwala-nr-0357-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/66999.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67000-uchwala-nr-0358-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67000.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67001-uchwala-nr-0359-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67001.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67002-uchwala-nr-0360-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67002.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67003-uchwala-nr-0361-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67003.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67004-uchwala-nr-0362-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67004.html


363/19 20.03.2019 r. Upoważnienia Pana Przemysława Janiszewskiego – Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich 

dokumentów i umów dotyczących projektu pn. „KEEP ON – Effective policies 

for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” 

(Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej 
efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego)” 

364/19 20.03.2019 r. Upoważnienia Pana Tomasza Janusza – p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów 

dotyczących projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w 
regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” 

365/19 20.03.2019 r. sprawy zaliczenia wpłat: 

- w kwocie 3 500,00 złotych dokonanej w dniu 09.01.2019 r., 

- w kwocie 5 000,00 złotych dokonanej w dniu 08.02.2019 r. 

na poczet zobowiązań z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26- 
191/11-00 

366/19 20.03.2019 r. Przyjęcia Regulaminu udzielania voucherów dla przedsiębiorstw wraz z 

wszystkimi załącznikami w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – 

rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz informacji nt. ogłoszenia naboru na 
udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych. 

367/19 20.03.2019 r. Upoważnienia Pana Tomasza Janusza – p.o. Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów 

dotyczących projektu pn. „Access to Microfinance for Small and Medium-sized 

Enterprises” (Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw) – ATM for SMEs 

368/19 20.03.2019 r. Upoważnienia Pani Ireny Sochackiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu 

Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich 

dokumentów i umów dotyczących projektu pn. „Access to Microfinance for 

Small and Medium-sized Enterprises” (Dostęp do mikrofinansowania dla 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw) – ATM for SMEs 

369/19 20.03.2019 r. Upoważnienia Pana Przemysława Janiszewskiego – Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich 

dokumentów i umów dotyczących projektu pn. „Access to Microfinance for 

Small and Medium-sized Enterprises” (Dostęp do mikrofinansowania dla 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw) – ATM for SMEs 

370/19 20.03.2019 r. przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26- 

253/19 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 

2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 
371/19 20.03.2019 r. Zatwierdzenia Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie 

pozakonkursowym, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna 

integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), 
numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-226/18 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67005-uchwala-nr-0363-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67005.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67006-uchwala-nr-0364-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67006.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67007-uchwala-nr-0365-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67007.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67008-uchwala-nr-0366-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67008.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67010-uchwala-nr-0368-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67010.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67011-uchwala-nr-0369-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67011.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67012-uchwala-nr-0370-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67012.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67013-uchwala-nr-0371-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67013.html


372/19 20.03.2019 r. Ustanowienie pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Wspólników spółki 
„Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

373/19 20.03.2019 r. Wyrażenia zgody na podpisanie i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach 

Programu Mosty dla Regionów dla projektu pn.: Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. 

Tychów  Stary  -  Starachowice  wraz  z  budową  obwodnicy  m.  Starachowice 

/Budowa przeprawy mostowej na  rz. Kamiennej wraz z drogami  dojazdowymi 

w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do 
km ok. 262+377,28 na DK42/. 

374/19 20.03.2019 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 
375/19 20.03.2019 r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Pani 

Dorocie Kostrzewskiej - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i 

Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 

Kielcach do reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 oraz na lata 2007-2013, w szczególności związanych z prowadzeniem 

kontroli, ustalaniem i nakładaniem korekt finansowych oraz podejmowania 

rozstrzygnięć w rozpatrywanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014- 

2020 protestach, będących w zakresie obowiązków Departamentu Kontroli i 
Certyfikacji RPO 

376/19 20.03.2019 r. udzielenia upoważnienia Pani Beacie Studniarek - Dyrektorowi Departamentu 

Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach do działania w imieniu Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego pełniącego funkcje Instytucji Certyfikującej i do składania 

oświadczeń woli w sprawach dotyczących procesu certyfikacji w ramach 

RPOWŚ 2014-2020 w obszarze działania Departamentu Kontroli 
i Certyfikacji RPO. 

377/19 20.03.2019 r. udzielenia Panu Michałowi Piastowi – Dyrektorowi Regionalnego Centrum 
Naukowo 

-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu pełnomocnictwa procesowego 

szczególnego 
do wniesienia powództwa o zapłatę przeciwko Da Vinci Centrum Konferencyjno 

-Bankietowe Sp. z o.o. oraz występowania w tej sprawie w imieniu i na rzecz 

Województwa Świętokrzyskiego – Regionalnego Centrum Naukowo- 
Technologicznego 
z siedzibą w Podzamczu. 

378/19 20.03.2019 r. w sprawie upoważnienia Pana Romana Dziedzica - do reprezentowania i 

podpisywania dokumentów w zakresie czynności zarządcy przymusowego nad 

Siecią Szerokopasmową – Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z 

postanowieniem Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Kielcach z dn. 4 
stycznia 2019r., sygn. akt I C 2995/18. 

379/19 20.03.2019 r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Sztokfisza - do reprezentowania i 

podpisywania dokumentów w zakresie czynności zarządcy przymusowego nad 

Siecią Szerokopasmową – Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z 

postanowieniem Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Kielcach z dn. 4 
stycznia 2019r., sygn. akt I C 2995/18. 

380/19 20.03.2019 r. w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Kowalczyka- do reprezentowania i 

podpisywania dokumentów w zakresie czynności zarządcy przymusowego nad 

Siecią Szerokopasmową – Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z 

postanowieniem Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Kielcach z dn. 4 
stycznia 2019r., sygn. akt I C 2995/18. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67014-uchwala-nr-0372-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67014.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67015-uchwala-nr-0373-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67015.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67016-uchwala-nr-0374-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67016.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67017-uchwala-nr-0375-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67017.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67018-uchwala-nr-0376-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67018.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67019-uchwala-nr-0377-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67019.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67020-uchwala-nr-0378-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67020.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67021-uchwala-nr-0379-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67021.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67022-uchwala-nr-0380-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67022.html


381/19 20.03.2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 184/19 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Pani 

Eweliny Gładki - do reprezentowania i podpisywania dokumentów w zakresie 

czynności zarządcy przymusowego nad Siecią Szerokopasmową – 

Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego 
I Wydział Cywilny w Kielcach z dn. 4 stycznia 2019r., sygn. akt I C 2995/18 

382/19 20.03.2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia do składania oświadczeń woli. 
383/19 20.03.2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

384/19 20.03.2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia do składania oświadczeń woli. 
385/19 20.03.2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

386/19 20.03.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli oraz 

powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej w ramach projektu 
#R043 RDI2CluB 

387/19 20.03.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

388/19 20.03.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

389/19 20.03.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

390/19 20.03.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

391/19 20.03.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

392/19 27.03.2019 r. zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3163/17 z dnia 

02.11.2017r. zmienionej uchwałą nr 4084/18 z dnia 04.11.2018r. w sprawie 

powierzenia obowiązków i uprawnień likwidatora wojewódzkiej samorządowej 
jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kiecach. 

393/19 27.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego 
Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Warszawie. 

394/19 27.03.2019 r. określenia panu ---------- przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, 

udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego      na      lata      2007-2013       na      podstawie      umowy 

o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-191/11-00, terminu od którego 
nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków 

395/19 27.03.2019 r. zmiany Uchwały nr 32/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w 

ramach III rundy konkursowej jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i 

nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej 

przedsiębiorczości Projekty Badawczo – Rozwojowe Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

396/19 27.03.2019 r. zmiany Uchwały nr 4546/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

15 listopada 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia w ramach II rundy konkursowej 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18 w 

ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój 

w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Typ 1 
projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach. 

397/19 27.03.2019 r. zmiany Uchwały nr 31/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 
grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67023-uchwala-nr-0381-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67023.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67024-uchwala-nr-0382-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67024.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67025-uchwala-nr-0383-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67025.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67026-uchwala-nr-0384-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67026.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67027-uchwala-nr-0385-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67027.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67028-uchwala-nr-0386-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67028.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67029-uchwala-nr-0387-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67029.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67030-uchwala-nr-0388-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67030.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67031-uchwala-nr-0389-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67031.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67032-uchwala-nr-0390-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67032.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67033-uchwala-nr-0391-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67033.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67070-uchwala-nr-0392-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67070.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67071-uchwala-nr-0393-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67071.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67072-uchwala-nr-0394-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67072.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67073-uchwala-nr-0395-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67073.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67074-uchwala-nr-0396-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67074.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67075-uchwala-nr-0397-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67075.html


  dofinansowania w ramach III rundy jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i 

nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej 

przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie projektów dotyczących 
Infrastruktury Badawczo-Rozwojowej w przedsiębiorstwach 

398/19 27.03.2019 r. zmiany Uchwały nr 4545/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

15 listopada 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia i wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia w ramach I rundy konkursowej jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18 w ramach Osi 

Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Typ 1 projektu: 
Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach 

399/19 27.03.2019 r. przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji „Projektu Uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa 

Świętokrzyskiego” ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego 

oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 

ustawy z dn. 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie oraz przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego. 

400/19 27.03.2019 r. przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19 w ramach Osi Priorytetowej 2 – 

Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

401/19 27.03.2019 r. przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26- 

255/19 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 
2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

402/19 27.03.2019 r. zmiany uchwały Nr 4295/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 

do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa 

Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza. 
403/19 27.03.2019 r. informacji o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego. 

404/19 27.03.2019 r. wyrażenia opinii Zarządu Województwa do projektu aktualizacji dokumentu pn.: 

„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Daleszyce - aktualizacja z 2019 roku” w zakresie koordynacji 

współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa 

405/19 27.03.2019 r. zlecenia Fundacji Centrum Edukacji dla Rozwoju realizacji zadania publicznego 

pn. I wydanie książki dla dzieci pt. „Pszczółki” regionalnej pisarki Teresy 

Ostrowskiej , z pominięciem otwartego konkursu ofert 
406/19 27.03.2019 r. w sprawie przedłużenia okresu przeprowadzenia komisyjnej kontroli zgodności 

zapisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów w Dziale 

Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Kielcach 
407/19 27.03.2019 r. Zatwierdzenie zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów 

oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 w Departamencie Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami przyjętego przez 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 623/15 z dnia 19 sierpnia 

2015 r. i zaktualizowanym: Uchwałą Nr 1390/16 z dn. 27 kwietnia 2016 r., 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67076-uchwala-nr-0398-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67076.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67077-uchwala-nr-0399-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67077.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67078-uchwala-nr-0400-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67078.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67084-uchwala-nr-0401-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67084.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67085-uchwala-nr-0402-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67085.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67086-uchwala-nr-0403-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67086.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67087-uchwala-nr-0404-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67087.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67088-uchwala-nr-0405-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67088.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67089-uchwala-nr-0406-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67089.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67090-uchwala-nr-0407-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67090.html


  Uchwałą Nr 2238/17 z dn. 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 2326/17 z dn. 22 

lutego 2017 r., Uchwałą Nr 2628/17 z dn. 26 maja 2017 r., Uchwałą Nr 3239/17 

z dn. 22 listopada 2017 r., Uchwałą Nr 3267/17 z dn. 29 listopada 2017 r., 

Uchwałą nr 3577/18 z dn. 28 lutego 2018 r., Uchwałą nr 3694/18 z dn. 28 marca 

2018 r., Uchwałą nr 3789/18 z dn. 18 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr 4013/18 z 
dn. 20 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr 4555/18 z dn. 15 listopada 2018 r. 

408/19 27.03.2019 r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-246/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do 
opieki nad dziećmi do lat 3. 

409/19 27.03.2019 r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-250/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 
410/19 27.03.2019 r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-251/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej 

jakości usług społecznych. Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej 

Interwencji - obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary 
wiejskie). 

411/19 27.03.2019 r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-252/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej 

jakości usług społecznych. Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej 

Interwencji - obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno- 
gospodarcze. 

412/19 27.03.2019 r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-247/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i 

wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs dedykowany jest Obszarowi 

Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych 
(obszary wiejskie). 

413/19 27.03.2019 r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-248/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji 

ogólnej – ZIT Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. 
Konkurs dedykowany jest Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu- ZIT. 

414/19 27.03.2019 r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-249/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji 

ogólnej – ZIT Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu 

kompetencji kluczowych Konkurs dedykowany jest Kieleckiemu Obszarowi 
Funkcjonalnemu - ZIT. 

415/19 27.03.2019 r. Zatwierdzenia Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie 

pozakonkursowym, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67091-uchwala-nr-0408-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67091.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67092-uchwala-nr-0409-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67092.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67099-uchwala-nr-0410-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67099.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67098-uchwala-nr-0411-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67098.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67096-uchwala-nr-0412-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67096.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67097-uchwala-nr-0413-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67097.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67100-uchwala-nr-0414-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67100.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67093-uchwala-nr-0415-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67093.html


  dostępu  do  wysokiej  jakości  usług społecznych  i zdrowotnych,  Poddziałanie 

9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule 

projektów  terytorialnych (projekty pozakonkursowe dla PCPR), numer 
wezwania: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18 

416/19 27.03.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2018 rok, 

sporządzonych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla 
których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie 

417/19 27.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym w Kielcach 

418/19 27.03.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym w Kielcach 
419/19 27.03.2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia do składania oświadczeń woli. 
420/19 27.03.2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia do składania oświadczeń woli. 
421/19 27.03.2019 r. wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz 

Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. 
422/19 27.03.2019 r. wprowadzenia „Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu 

Województwa Świętokrzyskiego”. 
423/19 27.03.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

424/19 27.03.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

425/19 27.03.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

426/19 27.03.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

427/19 27.03.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

428/19 27.03.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

429/19 27.03.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2019 – 2043. 

430/19 27.03.2019 r. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 108/18 z dnia 31 

grudnia 2018 r. 
431/19 27.03.2019 r. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 109/18 z dnia 31 

grudnia 2018 r. 

432/19 27.03.2019 r. przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych 

433/19 29.03.2019 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2018 rok. 

434/19 05.04.2019 r. upoważnienia do sprawowania kontroli nad Świętokrzyskim Ośrodkiem 

Adopcyjnym 

435/19 05.04.2019 r. Zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-00 o dofinansowaniu projektu 

Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej 

załącznik do uchwały Nr 3397/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki 

organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi 

Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz 

określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

436/19 05.04.2019 r. rozstrzygnięcia  konkursu,  zwiększenia  poziomu środków   przeznaczonych do 

zakontraktowania i wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18 – w 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67101-uchwala-nr-0416-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67101.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67094-uchwala-nr-0417-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67094.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67095-uchwala-nr-0418-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67095.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67102-uchwala-nr-0419-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67102.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67103-uchwala-nr-0420-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67103.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67104-uchwala-nr-0421-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67104.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67105-uchwala-nr-0422-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67105.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67106-uchwala-nr-0423-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67106.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67107-uchwala-nr-0424-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67107.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67108-uchwala-nr-0425-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67108.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67109-uchwala-nr-0426-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67109.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67110-uchwala-nr-0427-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67110.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67111-uchwala-nr-0428-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67111.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67112-uchwala-nr-0429-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67112.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67113-uchwala-nr-0430-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67113.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67114-uchwala-nr-0431-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67114.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67115-uchwala-nr-0432-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67115.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67145-uchwala-nr-0433-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67145.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67170-uchwala-nr-0434-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67170.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67171-uchwala-nr-0435-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67171.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67172-uchwala-nr-0436-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67172.html


  ramach Działania 7.4 ,, Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej’’ Osi 

priorytetowej 7 ,, Sprawne usługi publiczne’’ Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

437/19 05.04.2019 r. zmiany wzoru Porozumienia przyjętego Uchwałą Nr 76/18 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie 

przyjęcia wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla 

Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

438/19 05.04.2019 r. Wydania decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu 

dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

439/19 05.04.2019 r. Zmiany uchwały nr 4425/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 

października 2018 r. w sprawie podjęcia Decyzji o dofinansowanie projektu 

Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pozakonkursowego 

"Świętokrzyski program stypendialny” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 

8.3.5  Realizacja   programu  stypendialnego  skierowanego  do  uczniów  szkół 

ponadpodstawowych (projekt pozakonkursowy). 

440/19 05.04.2019 r. Zmiany uchwały nr 4376/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 

października 2018 r. w sprawie podjęcia Decyzji o dofinansowanie projektu 

Województwa Świętokrzyskiego pn. "Świętokrzyski program stypendialny dla 

uczniów szkół zawodowych” realizowanego 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 oraz kształcenia 

ustawicznego, Poddziałania 8.5.2 - Realizacja programu stypendialnego 

skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (projekt 

pozakonkursowy). 

441/19 05.04.2019 r. Powierzenia realizacji III edycji projektów stypendialnych w ramach 

Poddziałania 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do 

uczniów szkół ponadpodstawowych oraz Poddziałania 8.5.2 Realizacja 

programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia 

zawodowego, Departamentowi Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

442/19 05.04.2019 r. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych 

projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs: 

RPSW.09.02.03-IZ.00-26-223/18 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67173-uchwala-nr-0437-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67173.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67174-uchwala-nr-0438-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67174.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67175-uchwala-nr-0439-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67175.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67176-uchwala-nr-0440-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67176.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67177-uchwala-nr-0441-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67177.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67178-uchwala-nr-0442-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67178.html


443/19 05.04.2019 r. zlecenia Związkowi Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski 

realizacji zadania publicznego pn. Album fotograficzny ,,40-lecie OŚ ZPAF”, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

444/19 05.04.2019 r. zaopiniowania projektu zmiany Regulaminu Organizacyjnego Filharmonii 

Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach 

445/19 05.04.2019 r. zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Europejskiego Centrum 

Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie 

446/19 05.04.2019 r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn.: „Budowa mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 

193+836 w miejscowości Andruszkowice". 

447/19 05.04.2019 r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 3 Maja z ulicą Wjazdową w Końskich". 

448/19 05.04.2019 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu: 

- ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 2190 z późn. zm.);  

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – zakres zwalczanie 

narkomanii. 

449/19 05.04.2019 r. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum 

Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach za 2018 rok. 

450/19 05.04.2019 r. ustalenia regulaminu wynagradzania kierowników samodzielnych publicznych 

zakładów opieki   zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 

Województwo Świętokrzyskie. 

451/19 05.04.2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i 

upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

452/19 05.04.2019 r. wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

453/19 05.04.2019 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 

454/19 05.04.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2019 – 2043. 

455/19 05.04.2019 r. zmiany Uchwały   Zarządu Województwa Świętokrzyskiego   Nr 108/18 

z dnia 31 grudnia 2018 r. 

456/19 05.04.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

457/19 05.04.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

458/19 05.04.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

459/19 05.04.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

460/19 05.04.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

461/19 05.04.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

462/19 10.04.2019 r. zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego dla wojewódzkiej samorządowej 

jednostki organizacyjnej pod nazwą Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. 

463/19 10.04.2019 r. zmiany   uchwały   Zarządu    Województwa    Świętokrzyskiego   nr    3467/18    z dnia 

24.01.2018r., zmienionej uchwałą nr 4093/18 z dnia 11.07.2018r. w sprawie akceptacji 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67179-uchwala-nr-0443-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67179.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67180-uchwala-nr-0444-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67180.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67181-uchwala-nr-0445-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67181.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67182-uchwala-nr-0446-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67182.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67183-uchwala-nr-0447-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67183.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67184-uchwala-nr-0448-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67184.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67185-uchwala-nr-0449-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67185.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67186-uchwala-nr-0450-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67186.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67187-uchwala-nr-0451-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67187.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67188-uchwala-nr-0452-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67188.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67189-uchwala-nr-0453-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67189.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67190-uchwala-nr-0454-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67190.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67191-uchwala-nr-0455-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67191.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67192-uchwala-nr-0456-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67192.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67193-uchwala-nr-0457-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67193.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67194-uchwala-nr-0458-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67194.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67195-uchwala-nr-0459-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67195.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67196-uchwala-nr-0460-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67196.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67197-uchwala-nr-0461-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67197.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67280-uchwala-nr-0462-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67280.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67281-uchwala-nr-0463-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67281.html


  harmonogramu czynności związanych z likwidacją wojewódzkiej samorządowej 

jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Kielcach. 

464/19 10.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu aktualizacji „Programu budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego na lata 2018- 

2021 z perspektywą do 2026” oraz skierowanie projektu aktualizacji „Programu…” do 

ponownych konsultacji społecznych 

465/19 10.04.2019 r. zmiana Uchwały nr 2276/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 

2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00- 

IZ.00-26-030/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 

2.5   Wsparcie   inwestycyjne   sektora   MŚP   Regionalnego   Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

466/19 10.04.2019 r. zmiany załącznika do Uchwały Nr 2850/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – 

Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020 wraz z załącznikami oraz zmiany załącznika nr 2 i 3 do Uchwały nr 3453/18 z dnia 

17 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 – konkurs dedykowany chorobom układu krążenia w 

ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 ,,Infrastruktura 

zdrowotna    i    społeczna’’    Regionalnego    Programu    Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

467/19 10.04.2019 r. Powierzenia realizacji IV edycji projektów stypendialnych w ramach Poddziałania 

8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół 

ponadpodstawowych oraz Poddziałania 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego 

skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego, Departamentowi 

Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego. 

468/19 10.04.2019 r. Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 

pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej 

jakości usług społecznych, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-209/18 przyjętych przez 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 83/19 z dnia 19 grudnia 2018 r. 

469/19 10.04.2019 r. W sprawie: wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi 

województwa świętokrzyskiego oraz przyjęcie projektu rzeczowo-finansowego 

wydatkowania w latach 2020 - 2021 środków Funduszu Kolejowego. 

470/19 10.04.2019 r. Wyrażenie opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „ 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 

w Ostrowcu Św. wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”. 

471/19 10.04.2019 r. W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu IMPAKT w Kielcach realizacji zadania publicznego 

pn. Kredowisko – Kreatywna Przestrzeń Otwarta 2019 z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

472/19 10.04.2019 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w 

Morawicy. 

473/19 10.04.2019 r. Odwołania Pana Michała Piasta ze stanowiska Dyrektora Regionalnego Centrum 

Naukowo – Technologicznego w Podzamczu. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67282-uchwala-nr-0464-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67282.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67283-uchwala-nr-0465-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67283.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67284-uchwala-nr-0466-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67284.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67285-uchwala-nr-0467-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67285.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67286-uchwala-nr-0468-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67286.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67287-uchwala-nr-0469-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67287.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67288-uchwala-nr-0470-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67288.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67289-uchwala-nr-0471-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67289.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67290-uchwala-nr-0472-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67290.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67291-uchwala-nr-0473-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67291.html


474/19 10.04.2019 r. Powierzenia obowiązków Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo- 

Technologicznego w Podzamczu Pani Karolinie Mazur - Durnaś. 

475/19 10.04.2019 r. wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia 

z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w 

obrębie Zbludowice, gmina Busko-Zdrój, oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 31/6 o pow. 0,0023 ha, wydzielonej 

pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 776. 

476/19 10.04.2019 r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, upoważnienia do 

podpisywania dokumentów dotyczących realizacji Projektu „Szkolne Pracownie 

Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” przez okres realizacji oraz trwałości 

projektu 

477/19 10.04.2019 r. udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, upoważnienia do 

podpisywania dokumentów dotyczących realizacji Projektu „Informatyzacja Placówek 

Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”. 

478/19 10.04.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

479/19 10.04.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

480/19 10.04.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

481/19 17.04.2019 r. zmiany Uchwały nr 4421/18 Zarządu Województwa z dnia 16 października 2018 roku w 

sprawie dofinansowania projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego 

pod nazwą „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim 

poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Działania 2.1 Wsparcie 

świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

482/19 17.04.2019 r. ponownego rozpatrzenia sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał w dniu 09.01.2019 r. Decyzję nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-263/10-2019/01 orzekającą o zwrocie przez …. 

całości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o 

dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-263/10-00 

483/19 17.04.2019 r. Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 

pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej 

jakości usług społecznych, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-208/18 przyjętych przez 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 82/19 z dnia 19 grudnia 2018 r. 

i zaktualizowanych Uchwałą Nr 139/19 z dnia 16 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr 229/19 

z dnia 13 lutego 2019 r. oraz Uchwałą Nr 245/19 z dnia 20 lutego 2019 r. 

484/19 17.04.2019 r. Zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji Oceny Projektów 

oceniającej projekty konkursowe współfinasowane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 686/15 z dnia 09.09.2015 r. i zaktualizowanego 

Uchwałami Nr: 794/15 z dnia 28.10.2015 r., 816/15 z dnia 05.11.2015 r., 978/15 z dnia 

16.12.2015 r., 1088/16 z dnia 13.01.2016 r., 1115/16 z dnia 28.01.2016 r., 1391/16 z dnia 

27.04.2016 r.,   1445/16 z dnia  20.05.2016 r.,  1741/16 z  dnia  31.08.2016 r., 1783/16 z 

dnia 21.09.2016 r.,  1920/16 z dnia 09.11.2016 r., 2014/16 z dnia 30.11.2016 r., 2171/17 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67292-uchwala-nr-0474-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67292.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67293-uchwala-nr-0475-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67293.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67294-uchwala-nr-0476-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67294.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67295-uchwala-nr-0477-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67295.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67296-uchwala-nr-0478-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67296.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67297-uchwala-nr-0479-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67297.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67298-uchwala-nr-0480-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67298.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67606-uchwala-nr-0481-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67606.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67607-uchwala-nr-0482-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67607.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67608-uchwala-nr-0483-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67608.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67609-uchwala-nr-0484-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67609.html


  z dnia 04.01.2017 r., 3071/17 z dnia 04.10.2017 r., 3327/17 z dnia 13.12.2017 r., 4160/18 

z dnia 02.08.2018 r., 4230/18 z dnia 27.08.2018 r., 4591/18 z dnia 21.11.2018 r. 

485/19 17.04.2019 r. w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Żak” w 

Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek 

Młodszych i Juniorów Młodszych w Judo, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

486/19 17.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2019 r. na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. 

487/19 17.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii 

w Morawicy na lata 2018-2020. 

488/19 17.04.2019 r. zmiany Uchwały Nr 150/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 

2019 roku 

489/19 17.04.2019 r. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

2019 r. na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie: 

1) dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), dotyczących 

obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; 

2) dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej. 

490/19 17.04.2019 r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 

"Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwy gm. Daleszyce". 

491/19 17.04.2019 r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 

"Budowa dróg na osiedlu "Ogrody" w Daleszycach" 

492/19 17.04.2019 r. wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 

"Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium Projektu Budowlanego / Projektu 

Wykonawczego dla zadania: Budowa obustronnego chodnika w ciągu DK 79 - w m. 

Wyszmontów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej i nadzorem inwestorskim". 

493/19 17.04.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

494/19 17.04.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

495/19 17.04.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

496/19 17.04.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

497/19 17.04.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

498/19 17.04.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2019 – 2043 

499/19 18.04.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2019 – 2043 

500/19 18.04.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

501/19 18.04.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2019 – 2043 

502/19 18.04.2019 r. zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

503/19 18.04.2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 108/18 z dnia 

31 grudnia 2018 r. 

504/19 25.04.2019 W sprawie wyboru przedstawiciela reprezentującego Województwo Świętokrzyskie w 

Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego 

505/19 25.04.2019 Przyjęcie    Szczegółowego    Opisu   Osi    Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 23). 

506/19 25.04.2019 Zmiana Uchwały nr 4026/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 

czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67610-uchwala-nr-0485-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67610.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67611-uchwala-nr-0486-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67611.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67612-uchwala-nr-0487-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67612.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67613-uchwala-nr-0488-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67613.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67614-uchwala-nr-0489-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67614.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67615-uchwala-nr-0490-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67615.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67616-uchwala-nr-0491-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67616.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67617-uchwala-nr-0492-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67617.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67618-uchwala-nr-0493-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67618.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67619-uchwala-nr-0494-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67619.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67620-uchwala-nr-0495-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67620.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67621-uchwala-nr-0496-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67621.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67622-uchwala-nr-0497-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67622.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67623-uchwala-nr-0498-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67623.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67624-uchwala-nr-0499-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67624.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67625-uchwala-nr-0500-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67625.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67626-uchwala-nr-0501-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67626.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67627-uchwala-nr-0502-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67627.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67628-uchwala-nr-0503-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67628.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67730-uchwala-nr-0504-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67730.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67729-uchwala-nr-0505-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67729.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67731-uchwala-nr-0506-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67731.html


  zakontraktowania w ramach konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-154/17 w ramach 

Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne 

sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014 – 2020; 

507/19 25.04.2019 W sprawie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania poprzez: rozłożenie 

płatności na raty oraz nie naliczanie odsetek od dnia 01.01.2019 r., których wysokość 

została określona w decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr: 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-430/10-2016/01  z  dnia  03.02.2016  r.,  w  związku z 

wykupem weksla z tytułu należności dotyczących zwrotu płatności dokonanych w 

ramach programów finansowanych z udziałem europejskich przekazanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 

2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-430/10-00 

Projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-430/10. 

508/19 25.04.2019 W sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

zmieniającej Uchwałę 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 

roku. 

509/18 25.04.2019 W sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/627/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Konkursu Świętokrzyski 

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

Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011 r., Nr XXXIII/590/13 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 roku oraz Nr XLVIII/856/14 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014 roku. 

510/19 25.04.2019 Zmiana Decyzji Nr RPSW.05.02.00-26-0003/17-00 o dofinansowaniu projektu 

Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały 

Nr 3572/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w 

sprawie dofinansowania Projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego 

pn.: „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych” w ramach 

Działania 5.2 „Infrastruktura kolejowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020. 

511/19 25.04.2019 Zmiana uchwały nr 3669/18 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie dofinansowania 

konkursowego projektu ZESPOŁU ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH 

PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH - jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach 

Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla 

określonych obszarów” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

512/19 25.04.2019 Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-256/19 wraz z załącznikami 

w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

513/19 25.04.2019 Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.01-IZ.00-26-257/19 wraz z załącznikami 

w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu    Operacyjnego    Województwa    Świętokrzyskiego    na    lata   2014-2020, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67732-uchwala-nr-0507-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67732.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67733-uchwala-nr-0508-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67733.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67734-uchwala-nr-0509-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67734.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67735-uchwala-nr-0510-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67735.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67736-uchwala-nr-0511-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67736.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67737-uchwala-nr-0512-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67737.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67738-uchwala-nr-0513-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67738.html


  Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 

osoby w wieku aktywności zawodowej. 

Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o najgorszym 

dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie). 

514/19 25.04.2019 Wydanie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur. 

515/19 25.04.2019 Aktualizacja Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 

– Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty 

pozakonkursowe dla PCPR), numer wezwania: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18, 

przyjętej Uchwałą nr 415/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

27.03.2019r. 

516/19 25.04.2019 Aktualizacja Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 

– Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), Numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26- 

226/18, przyjętej Uchwałą nr 371/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

20.03.2019r. 

517/19 25.04.2019 Zatwierdzenie Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 

9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), Numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26- 

225/18 . 

518/19 25.04.2019 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Świętokrzyskiemu Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Bezpieczne świętokrzyskie, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

519/19 25.04.2019 Zlecenia    Stowarzyszeniu    Teatr    TeTaTeT    realizacji    zadania    publicznego   pn. 

„KOCHAJMY SIĘ” – spektakl muzyczny oparty na piosenkach m.in. Dwudziestolecia 

Międzywojennego,   Kabaretu   Starszych   Panów,   Agnieszki   Osieckiej   i Wojciecha 

Młynarskiego, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

520/19 25.04.2019 Zmiana uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 307/19 z dnia 06 marca 

2019 r., w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań 

publicznych z zakresu kultury w 2019 roku. 

521/19 25.04.2019 Zmiana Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 372/19 z dnia 20 marca 

2019 roku w sprawie ustanowienie pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Wspólników 

spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

522/19 25.04.2019 Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert 

w 2019 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie 

narkomanii. 

523/19 25.04.2019 Wyrażenia stanowiska w przedmiocie ograniczenia działalności Wojewódzkiego 

Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach poprzez likwidację w Pionie Medycznym 

Laboratorium diagnostycznego i zorganizowania Punktu Pobrań. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67739-uchwala-nr-0514-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67739.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67740-uchwala-nr-0515-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67740.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67741-uchwala-nr-0516-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67741.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67742-uchwala-nr-0517-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67742.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67743-uchwala-nr-0518-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67743.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67744-uchwala-nr-0519-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67744.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67745-uchwala-nr-0520-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67745.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67746-uchwala-nr-0521-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67746.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67747-uchwala-nr-0522-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67747.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67748-uchwala-nr-0523-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67748.html


524/19 25.04.2019 Rozpatrzenie ofert złożonych w trybie pozakonkursowym na realizację zadań z zakresu 

pomocy społecznej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Koło w Kielcach, ul. Chęcińska 23, 25-020 Kielce oraz 

Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich, ul. Jagiellońska 42a, 25- 

606 Kielce. 

525/19 25.04.2019 W sprawie powołania Zespołu doradczego do opracowania założeń do uchwały 

wprowadzającej na terenie województwa świętokrzyskiego ograniczenia lub zakazy 

w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw i ustanowienia 

regulaminu pracy Zespołu. 

526/19 25.04.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych i wybranych do realizacji operacji Partnerów KSOW w 

ramach naboru na 2019 rok do Planu operacyjnego na lata 2018 – 2019 Planu Działania 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla województwa 

świętokrzyskiego. 

527/19 25.04.2019 Zatwierdzenie    zmiany    listy    radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego. 

528/19 25.04.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

529/19 25.04.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

530/19 25.04.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

531/19 25.04.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

532/19 25.04.2019 Informacja o wykonaniu budżetu województwa za I kwartał 2019 roku 

533/19 25.04.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

534/19 25.04.2019 Zmiana w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Św. na lata 2019-2043 

535/19 30.04.2019 Zmiana w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Św. na lata 2019-2043 

536/19 30.04.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

537/19 30.04.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

538/19 30.04.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

539/19 30.04.2019 wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek 

Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” 

540/19 08.05.2019 r. zmiany Uchwały nr 3237/17 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) - obowiązującego dla konkursów 

ogłaszanych po wejściu w życie ustawy z 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (konkursy ogłaszane 

od 2 września 2017 roku) oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów (KOP) 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

541/19 08.05.2019 r. Zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0007/16-00 o dofinansowaniu projektu 

Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały 

Nr 3324/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku w 

sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej 

w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna 

komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

542/19 08.05.2019 r. przyjęcie Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00- 

IZ.00-26-258/19 w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” 

Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu 

regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki 

zdrowotnej w zakresie ginekologii i/lub położnictwa - Regionalnego Programu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67749-uchwala-nr-0524-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67749.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67750-uchwala-nr-0525-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67750.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67751-uchwala-nr-0526-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67751.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67752-uchwala-nr-0527-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67752.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67753-uchwala-nr-0528-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67753.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67754-uchwala-nr-0529-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67754.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67755-uchwala-nr-0530-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67755.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67756-uchwala-nr-0531-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67756.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67757-uchwala-nr-0532-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67757.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67758-uchwala-nr-0533-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67758.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67759-uchwala-nr-0534-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67759.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67807-uchwala-nr-0535-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67807.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67808-uchwala-nr-0536-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67808.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67809-uchwala-nr-0537-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67809.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67810-uchwala-nr-0538-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67810.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67811-uchwala-nr-0539-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/67811.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68132-uchwala-nr-0540-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68132.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68133-uchwala-nr-0541-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68133.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68134-uchwala-nr-0542-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68134.html


  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami. 

543/19 08.05.2019 r. Zatwierdzenia dokumentu pn. "Warunki realizacji Priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii 

oraz 8v, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Kielcach" w związku z aktualizacją dokumentu zatwierdzonego przez 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30 stycznia 2019 r. uchwałą nr 181/19. 

544/19 08.05.2019 r. Wydania decyzji w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr EFS-III.433.14.2018 z dnia 06.02.19 r w sprawie zwrotu 
dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem 
procedur i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki. 

545/19 08.05.2019 Aktualizacji regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-251/19 wraz 

z załącznikiem nr VI Taryfikator cen rynkowych w ramach Osi Priorytetowej 9. 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.1 Rozwój 

wysokiej jakości usług społecznych, przyjętego przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego w dniu 27 marca 2019 r. uchwałą nr 410/19. Konkurs jest 

dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o najgorszym dostępie do 
usług publicznych (obszary wiejskie). 

546/19 08.05.2019 Aktualizacji regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-252/19 w ramach Osi 

Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.1 

Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, przyjętego przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2019 r. uchwałą nr 411/19 oraz załącznika do 

regulaminu nr VI Taryfikator cen rynkowych. Konkurs jest dedykowany Obszarowi 

Strategicznej Interwencji - obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno- 
gospodarcze. 

547/19 08.05.2019 aktualizacja załącznika nr VI Taryfikator cen rynkowych do regulaminu konkursu nr 

RPSW.09.02.01-IZ.00-26-256/19 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i 

walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości 

usług społecznych. 

548/19 08.05.2019 wyrażenie zgody na oddanie w użyczenie na okres 31.05.2019-02.06.2019r.Agencji 

Artystycznej Kuman Team Mateusz Kumański części nieruchomości zajętej pod 

lotnisko w Masłowie k/Kielc na organizację festynu dla dzieci z domów dziecka z 

Województwa Świętokrzyskiego przez w/w. Agencję na zasadach określonych w 

projekcie umowy. 

549/19 08.05.2019 zlecenie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Boria, Lemierze, Podgórze, Wiktoryn, 

Wycinka, Ulów realizacji zadania publicznego pn. ,, Straż Pożarna w Lemierzach – 

Ludzie i Zdarzenia”, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

550/19 08.05.2019 w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji w 2019 r. na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. 

551/19 08.05.2019 powołania Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. 

552/19 08.05.2019 konsultacji projektu Regionalnego Programu Wspierania Rodziny i 

Systemu Pieczy Zastępczej do 2025r. 

553/19 08.05.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 125/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Członków Regionalnego Komitetu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej 

554/19 08.05.2019  

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Pani 

Agnieszki Curyl-Katholm na Uchwałę Nr VII/139/07 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 18 czerwca 2007 r., wraz z odpowiedzią na skargę. 

555/19 08.05.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie przekazania skargi na Uchwałę Nr XLI/729/10 Sejmiku Województwa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68135-uchwala-nr-0543-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68135.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68136-uchwala-nr-0544-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68136.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68137-uchwala-nr-0545-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68137.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68138-uchwala-nr-0546-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68138.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68141-uchwala-nr-0547-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68141.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68139-uchwala-nr-0548-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68139.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68140-uchwala-nr-0549-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68140.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68142-uchwala-nr-0550-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68142.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68143-uchwala-nr-0551-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68143.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68144-uchwala-nr-0552-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68144.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68145-uchwala-nr-0553-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68145.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68146-uchwala-nr-0554-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68146.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68147-uchwala-nr-0555-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68147.html


llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

  Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia Kieleckiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu wraz z odpowiedzią na skargę 

556/19 08.05.2019 podjęcia uchwały o przyjęciu raportu z realizacji „Priorytetów współpracy zagranicznej 

Województwa Świętokrzyskiego” za rok 2018. 

557/19 08.05.2019 Podjęcia decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego dla Pana 

Kielce, w zakresie udostępnienia dokumentacji dotyczącej certyfikacji wydatków w 

ramach konkursu nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-78/16 tj. zestawienia wydatków 

zadeklarowanych, kwot wnioskowanych oraz środków otrzymanych z Komisji 

Europejskiej związanych z ww. konkursem, dat złożenia wniosków o płatność oraz 

numerów projektów/umów o dofinasowanie. 

558/19 08.05.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

559/19 08.05.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

560/19 08.05.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

561/19 08.05.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

562/19 08.05.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

563/19 08.05.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

564/19 08.05.2019 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2019-2043 

565/19 13.05.2019 wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

566/19 15.05.2019 Przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie 

w trybie konkursowym na 2019 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

567/19 15.05.2019 zmiany uchwały nr 401/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 

2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00- 

IZ.00-26-255/19 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 

2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

568/19 15.05.2019 stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-……. z dnia 17.06.2015 r. dotyczącej zwrotu całości 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

i budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o 

dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-….. 

569/19 15.05.2019 w sprawie: zwrotu przez ……………… 

w restrukturyzacji …………………. całości dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy nr 

RPSW.02.05.00-26-……. o dofinansowanie Projektu nr RPSW.02.05.00-26-…….. 

570/19 15.05.2019 Zmiany uchwały nr 366/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 

2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania voucherów dla przedsiębiorstw 

wraz z wszystkimi załącznikami w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – 

rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 oraz informacji nt. ogłoszenia naboru na udzielenie voucherów dla MŚP 

na zakup usług doradczych. 

571/19 15.05.2019 udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia 

Panu Jackowi Sułkowi - Dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do reprezentowania 

organu w sprawach wynikających z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 związanych z odzyskiwaniem kwot 

podlegających zwrotowi, w tym spraw związanych z wezwaniem do wykupienia 

weksla i jego wypełnienia. 
 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68148-uchwala-nr-0556-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68148.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68149-uchwala-nr-0557-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68149.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68150-uchwala-nr-0558-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68150.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68151-uchwala-nr-0559-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68151.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68152-uchwala-nr-0560-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68152.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68153-uchwala-nr-0561-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68153.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68154-uchwala-nr-0562-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68154.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68155-uchwala-nr-0563-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68155.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68156-uchwala-nr-0564-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68156.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68157-uchwala-nr-0565-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68157.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68070-uchwala-nr-0566-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68070.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68071-uchwala-nr-0567-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68071.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68072-uchwala-nr-0568-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68072.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68073-uchwala-nr-0569-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68073.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68074-uchwala-nr-0570-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68074.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68075-uchwala-nr-0571-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68075.html


572/19 15.05.2019 udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia 

Panu Tomaszowi Januszowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do 

reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 związanych z 

odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi, w tym spraw związanych z wezwaniem 
do wykupienia weksla i jego wypełnienia. 

573/19 15.05.2019 udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia 

Panu Jackowi Sułkowi - Dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do reprezentowania 

organu w sprawach wynikających z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w szczególności związanych z 

odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi, w tym spraw związanych z wezwaniem 
do wykupienia weksla i jego wypełnienia. 

574/19 15.05.2019 udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia 

Panu Tomaszowi Januszowi - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do 

reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

w szczególności związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi, w tym 

spraw związanych z wezwaniem do wykupienia weksla i jego wypełnienia. 

575/19 15.05.2019 Zatwierdzenia zaktualizowanych "Warunków i zasad naboru projektów w trybie 

pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" przyjętych Uchwałą Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego nr 3965/18 z dn. 06.06.2018r. 

576/19 15.05.2019 Aktualizacji Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 

9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26- 

226/18, przyjętej Uchwałą nr 371/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

20.03.2019r. i zaktualizowanej Uchwałą nr 516/19 z dnia 25.04.2019r. 

577/19 15.05.2019 Zatwierdzenia Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, 

Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26- 
227/18 

578/19 15.05.2019 Aktualizacja Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 

9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty 

pozakonkursowe dla PCPR), numer wezwania: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18, 

przyjętej Uchwałą nr 415/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
27.03.2019r. i zaktualizowanej Uchwałą nr 515/19 z dnia 25.04.2019r. 

579/19 15.05.2019 Zatwierdzenia Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, 

Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty 
pozakonkursowe dla PCPR), numer wezwania: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-235/19 

580/19 15.05.2019 zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie realizacji zadania publicznego pn. „ 

Prezentacja Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin na festiwalach Orkiestr”, 
z pominięciem otwartego konkursu ofert 

581/19 15.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności 

pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarza 

Województwa oraz Skarbnika Województwa. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68076-uchwala-nr-0572-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68076.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68077-uchwala-nr-0573-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68077.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68078-uchwala-nr-0574-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68078.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68079-uchwala-nr-0575-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68079.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68080-uchwala-nr-0576-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68080.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68081-uchwala-nr-0577-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68081.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68082-uchwala-nr-0578-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68082.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68083-uchwala-nr-0579-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68083.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68084-uchwala-nr-0580-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68084.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68085-uchwala-nr-0581-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68085.html


582/19 15.05.2019 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 

583/19 15.05.2019 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 

584/19 15.05.2019 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 

585/19 15.05.2019 Wybór przedstawiciela reprezentującego Województwo Świętokrzyskie w Regionalnej 
Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. 

586/19 15.05.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice 

wraz z budową obwodnicy m. Starachowice”. 

587/19 15.05.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie postanowienia do projektu Planu 

Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa 
gazowe na lata 2020 – 2029 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

588/19 15.05.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie postanowienia do projektu Planu 

Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa 

gazowe na lata 2020 – 2024 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w 

Tarnowie 

589/19 15.05.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie postanowienia do wniosku 

przedsiębiorcy "PV POLSKA III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" 

o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego 

źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej 

590/19 15.05.2019 konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego 

591/19 15.05.2019 zmiany uchwały nr 4430/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 
października 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla projektu 

„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed 

WŚ), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

592/19 15.05.2019 w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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 województwa świętokrzyskiego na 

obwody łowieckie. 

593/19 15.05.2019 w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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” 

594/19 15.05.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie uzgodnienia zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

595/19 15.05.2019 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

596/19 15.05.2019 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

597/19 15.05.2019 w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych 

598/19 17.05.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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. 

599/19 21.05.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 421/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

27 marca 2019 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej 

Spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w 

Kielcach. 

600/19 22.05.2019 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w 

Kielcach za 2018 r. 

601/19 22.05.2019 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. 

Oskara Kolberga w Kielcach za 2018 r. 

602/19 22.05.2019 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Domu Kultury im. 

Józefa Piłsudskiego w Kielcach za 2018 r. 

603/19 22.05.2019 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka w Pacanowie za 2018 r. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68086-uchwala-nr-0582-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68086.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68087-uchwala-nr-0583-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68087.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68088-uchwala-nr-0584-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68088.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68089-uchwala-nr-0585-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68089.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68090-uchwala-nr-0586-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68090.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68091-uchwala-nr-0587-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68091.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68092-uchwala-nr-0588-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68092.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68093-uchwala-nr-0589-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68093.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68094-uchwala-nr-0590-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68094.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68095-uchwala-nr-0591-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68095.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68096-uchwala-nr-0592-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68096.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68097-uchwala-nr-0593-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68097.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68098-uchwala-nr-0594-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68098.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68099-uchwala-nr-0595-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68099.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68100-uchwala-nr-0596-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68100.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68101-uchwala-nr-0597-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68101.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68102-uchwala-nr-0598-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68102.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68103-uchwala-nr-0599-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68103.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68243-uchwala-nr-0600-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68243.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68244-uchwala-nr-0601-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68244.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68245-uchwala-nr-0602-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68245.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68246-uchwala-nr-0603-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68246.html


604/19 22.05.2019 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach za 2018 r. 

605/19 22.05.2019 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej w 

Kielcach za 2018 r. 

606/19 22.05.2019 Zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0012/16-00 o dofinansowaniu projektu 

Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały 

Nr 3898/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 roku w 

sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 5.1 
„Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

607/19 22.05.2019 Zmiana Uchwały Nr 436/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu 

środków przeznaczonych do zakontraktowania i wyboru projektów do dofinansowania 

w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18 

– w ramach Działania 7.4 ,, Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej’’ Osi 

priorytetowej 7 ,, Sprawne usługi publiczne’’ Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

608/18 22.05.2019 Upoważnienie Pana Jacka Sułka – Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań 

oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn. „KEEP 

ON – Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage 

sector” (Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej 
efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego)” 

609/19 22.05.2019 Upoważnienie Pana Tomasza Janusza – Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i 

Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących 

projektu  pn. „KEEP ON – Effective policies for durable and self-sustainable projects 

in the cultural heritage sector” (Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i 

zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego)” 

610/19 22.05.2019 Upoważnienia Pana Tomasza Janusza - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i 

Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów związanych 

z realizacją projektu pn. „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej IV. Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne. 

611/19 22.05.2019 Upoważnienia Pana Jacka Sułka - Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań 

oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów związanych z realizacją projektu 

pn. „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. 

612/19 22.05.2019 Upoważnienie Pana Tomasza Janusza - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów 

związanych z realizacją projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w 

regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020. 

613/19 22.05.2019 Upoważnienia Pana Jacka Sułka - Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań 

oraz do podpisywania wszelkich dokumentów i umów związanych z realizacją 

projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim 

poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68247-uchwala-nr-0604-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68247.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68248-uchwala-nr-0605-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68248.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68249-uchwala-nr-0606-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68249.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68250-uchwala-nr-0607-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68250.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68251-uchwala-nr-0608-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68251.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68252-uchwala-nr-0609-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68252.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68253-uchwala-nr-0610-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68253.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68254-uchwala-nr-0611-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68254.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68255-uchwala-nr-0612-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68255.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68256-uchwala-nr-0613-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68256.html


614/19 22.05.2019 Zmiany Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 

kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

615/19 22.05.2019 Rozstrzygnięcie konkursu, przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji, 

zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach 

konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 – 

Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

616/19 22.05.2019 Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-259/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs jest 

dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary funkcjonalne miast 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 

617/19 22.05.2019 Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-260/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs jest 

dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o najgorszym dostępie do 
usług publicznych (obszary wiejskie). 

618/19 22.05.2019 Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-261/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o najgorszym 

dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie). 

619/19 22.05.2019 Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-262/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Konkurs 

jest dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o najgorszym dostępie 
do usług publicznych (obszary wiejskie). 

620/19 22.05.2019 W sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego 

Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

621/19 22.05.2019 Udzielenie Pani Karolinie Mazur-Durnaś – p.o. Dyrektora Regionalnego Centrum 

Naukowo-Technologicznego w Podzamczu pełnomocnictwa do dokonywania 
wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z prawidłowym 
funkcjonowaniem jednostki budżetowej RCNT. 

622/19 22.05.2019 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych dla podmiotów określonych 

w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) z przeznaczeniem na wsparcie 

realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym 

działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. 

623/19 22.05.2019 W sprawie zasad planowania i przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej w 

wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przez Departament 

Kontroli i Audytu. 

624/19 22.05.2019 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

625/19 22.05.2019 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

626/19 22.05.2019 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

627/19 22.05.2019 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

628/19 22.05.2019 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

629/19 22.05.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 424/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

27 maja 2015 r. dot. zakresu informacji o wykonaniu budżetu województwa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68257-uchwala-nr-0614-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68257.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68258-uchwala-nr-0615-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68258.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68259-uchwala-nr-0616-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68259.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68260-uchwala-nr-0617-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68260.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68261-uchwala-nr-0618-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68261.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68262-uchwala-nr-0619-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68262.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68263-uchwala-nr-0620-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68263.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68264-uchwala-nr-0621-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68264.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68265-uchwala-nr-0622-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68265.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68266-uchwala-nr-0623-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68266.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68267-uchwala-nr-0624-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68267.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68268-uchwala-nr-0625-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68268.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68269-uchwala-nr-0626-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68269.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68270-uchwala-nr-0627-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68270.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68271-uchwala-nr-0628-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68271.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68272-uchwala-nr-0629-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68272.html


630/19 29.05.2019 zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego – kanapy biurowej – 

wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół 

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. 

631/19 29.05.2019 Zatwierdzenia regulaminu konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego  

pod nazwą „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie 

potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” finansowanego ze środków 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. 

632/19 29.05.2019 Upoważnienia Pana Jacka Sułka – Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań 

oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn. „Access 
to Microfinance for Small and Medium-sized Enterprises” (Dostęp do 
mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw) – ATM for SMEs 

633/19 29.05.2019 W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia 

Panu Jackowi Sułkowi – Dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz 

podpisywania wszelkich dokumentów w ramach trwałości Projektu pn. „Sieć Centrów 

Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, realizowanego w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, Priorytet VI, Poddziałanie 
6.2.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

634/19 29.05.2019 W sprawie udzielenia Panu Jackowi Sułkowi – Dyrektorowi Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia 

do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów 

dotyczących projektu pn.: „ENERSELVES”. 

635/19 29.05.2019  

rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektów do dofinansowania w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-214/18 - Oś 

Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna 

i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

636/19 29.05.2019 Wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na wykup samochodu 

osobowego marki FORD /S-MAX/ rok produkcji: 2016, nr rejestracyjny: TK 7085R, 

celem przeniesienia prawa własności przedmiotowego pojazdu na Województwo 

Świętokrzyskie. 

637/19 29.05.2019 przyjęcia Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok. 

638/19 29.05.2019 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” 

w Niedźwicach realizacji zadania publicznego pn. Historia naszej szkoły, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

639/19 29.05.2019 przyznania stypendiów sportowych zawodniczkom i zawodnikom w kategoriach 

młodzieżowych reprezentującym Województwo Świętokrzyskie i osiągającym wysokie 
wyniki sportowe 

640/19 29.05.2019 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Razem” w Skorkowie 

realizacji zadania publicznego pn. Organizacja – II Rundy Pucharu Polski w 

łucznictwie bloczkowym i barebow - Skorków, z pominięciem otwartego konkursu 

ofert 

641/19 29.05.2019 w sprawie zlecenia East European Billiard Council w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. IV Międzynarodowy Festiwal Bilardowy – Kielce 2019, z 
pominięciem otwartego konkursu ofert 

642/19 29.05.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn.:"Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej 
w kierunku ul. Spokojnej w Kielcach" - Etap I 

643/19 29.05.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Końskie - Stadnicka Wola" 

644/19 29.05.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn.: "Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie 
z MPZPT". 

645/19 29.05.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn.: "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej do 

budowy drogi gminnej (łącznik od ul. Polnej do Krakowskiej w Końskich". 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68312-uchwala-nr-0630-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68312.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68313-uchwala-nr-0631-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68313.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68314-uchwala-nr-0632-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68314.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68315-uchwala-nr-0633-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68315.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68316-uchwala-nr-0634-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68316.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68317-uchwala-nr-0635-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68317.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68318-uchwala-nr-0636-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68318.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68320-uchwala-nr-0637-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68320.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68319-uchwala-nr-0638-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68319.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68321-uchwala-nr-0639-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68321.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68322-uchwala-nr-0640-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68322.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68323-uchwala-nr-0641-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68323.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68325-uchwala-nr-0642-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68325.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68324-uchwala-nr-0643-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68324.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68326-uchwala-nr-0644-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68326.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68327-uchwala-nr-0645-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68327.html


646/19 29.05.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T w miejscowości Siekierno - 

Podmieście, gmina Bodzentyn". 

647/19 29.05.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn.:Budowa dróg gminnych VKU2 i VKD14 w ramach zadania pn.: 

„Budowa dróg gminnych nr VKU1;VKU2;VKU4;VKU5;VKD14 w Winnicy na terenie 

gminy Połaniec (zgodnie z mpzp Uchwała Rady Miejskiej w Połańcu nr XXIV/149 / 

2000) wraz 
z kompleksową infrastrukturą techniczną - o długości około 1370 mb – ZRID.” 

648/19 29.05.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie postanowienia do projektu Planu 
Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię 
elektryczną na lata 2020 – 2025 dla TAURON Dystrybucja S.A. 

649/19 29.05.2019 powołania Rady Społecznej Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w 

Podzamczu 

650/19 29.05.2019 Rozpatrzenia oferty w trybie pozakonkursowym na realizację zadania z zakresu 

pomocy społecznej przez Stowarzyszenie „Bądź dobry jak chleb”, ul. Spółdzielcza 52, 

26-110 Skarżysko-Kamienna 

651/19 29.05.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 553/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

8 maja 2019 r. w sprawie powołania Członków Regionalnego Komitetu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej 

652/19 29.05.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 4490/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 31 października 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Karolinie 

Jarosz - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz 

podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn. 
„Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. 

653/19 29.05.2019 Upoważnienie Pani Elżbiety Korus Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów w  tym finansowych 

i umów dotyczących projektu konkursowego pn. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa 

wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w 

szpitalu psychiatrycznym” 

a w przypadku nieobecności udzielenia upoważnienia dla Pani Karoliny Jarosz p.o. z- 

cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego do powyższych czynności. 

654/19 29.05.2019 Upoważnienie Pani Elżbiety Korus Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów w tym finansowych 

i umów dotyczących projektu konkursowego ”Liderzy kooperacji” a w przypadku 

nieobecności udzielenia upoważnienia dla Pani Karoliny Jarosz p.o. z-cy Dyrektora 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego do powyższych czynności 

655/19 29.05.2019 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2019 r. reali- 

zacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

pn.: „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i 

rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych 
dziedzinach”, które zostanie zlecone fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

656/19 29.05.2019 podjęcia Uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo - konsultacyjnego 

projekt Regionalnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 

2025r. 

657/19 29.05.2019 Udzielenia upoważnienia dla Pani Elżbiety Korus Dyrektora Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów w tym finansowych i 

umów dotyczących projektu konkursowego "Bliżej rodzinie - szkolenie dla kadr 

systemu wspierania rodziny i pieczy zastęp-czej”, a w przypadku nieobecności 

udzielenia upoważnienia dla Pani Karoliny Jarosz p.o. Z-cy Dyrektora Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego do powyższych czynności. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68328-uchwala-nr-0646-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68328.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68329-uchwala-nr-0647-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68329.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68330-uchwala-nr-0648-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68330.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68331-uchwala-nr-0649-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68331.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68332-uchwala-nr-0650-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68332.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68333-uchwala-nr-0651-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68333.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68334-uchwala-nr-0652-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68334.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68335-uchwala-nr-0653-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68335.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68336-uchwala-nr-0654-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68336.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68337-uchwala-nr-0655-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68337.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68338-uchwala-nr-0656-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68338.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68339-uchwala-nr-0657-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68339.html


658/19 29.05.2019 Wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na zmianę przedmiotu 

zabezpieczenia umowy Nr 1/ZAZ/2006 z dnia 07.06.2006r. zawartej pomiędzy 

Województwem Świętokrzyskim 
a Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Świętokrzyski. 

659/19 29.05.2019 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 

660/19 29.05.2019 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 

661/19 29.05.2019 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 

662/19 29.05.2019 wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

663/19 29.05.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

664/19 29.05.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

665/19 29.05.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

666/19 29.05.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

667/19 29.05.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

668/19 29.05.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

669/19 29.05.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

670/19 29.05.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

671/19 29.05.2019 Dot. Informacji o wykonaniu budżetu województwa za 2018 rok. 

672/19 29.05.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2019 – 2043 

673/19 29.05.2019 w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 108/18 z 

dnia 31 grudnia 2018 r. 

674/19 05.06.2019 przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00- 

IZ.00-26-263/19 w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” 

Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu 

regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki 

zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii - Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 
załącznikami. 

675/19 05.06.2019 Zatwierdzenia Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, 

Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26- 
234/19 

676/19 05.06.2019 przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie 

na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

677/19 05.06.2019 Odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy 

Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. 

678/19 05.06.2019 Wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz 

Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach – IV kadencja (lata: 2019, 2020, 2021). 

679/19 05.06.2019 Zmiany Uchwały Nr 124/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 

2019 r. w sprawie : 

powołania Zespołu Opiniującego, którego zadaniem będzie opracowywanie projektów 

opinii do wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 

rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających 

z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Udzielenia upoważnienia dla Pani Renaty Janik – Wicemarszałka Województwa 

Świętokrzyskiego do wydawania w imieniu Województwa Świętokrzyskiego opinii, o 

których mowa w pkt 1, a także podpisywania innych dokumentów dotyczących 

realizacji tego zadania. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68340-uchwala-nr-0658-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68340.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68341-uchwala-nr-0659-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68341.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68342-uchwala-nr-0660-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68342.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68343-uchwala-nr-0661-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68343.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68344-uchwala-nr-0662-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68344.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68345-uchwala-nr-0663-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68345.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68346-uchwala-nr-0664-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68346.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68347-uchwala-nr-0665-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68347.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68348-uchwala-nr-0666-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68348.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68349-uchwala-nr-0667-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68349.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68350-uchwala-nr-0668-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68350.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68351-uchwala-nr-0669-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68351.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68352-uchwala-nr-0670-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68352.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68353-uchwala-nr-0671-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68353.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68354-uchwala-nr-0672-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68354.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68355-uchwala-nr-0673-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68355.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68444-uchwala-nr-0674-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68444.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68445-uchwala-nr-0675-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68445.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68446-uchwala-nr-0676-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68446.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68447-uchwala-nr-0677-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68447.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68448-uchwala-nr-0678-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68448.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68449-uchwala-nr-0679-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68449.html


680/19 05.06.2019 Rozpatrzenia oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania 

z zakresu pomocy społecznej przez Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących „Wielki 

Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, Zborów 112, 28-131 Solec – 

Zdrój. 

681/19 05.06.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

682/19 05.06.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

683/19 05.06.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

684/19 05.06.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

685/19 05.06.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

686/19 05.06.2019 w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych 

687/19 12.06.2019 Ustalenie terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 

"Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

688/19 12.06.2019 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze za 2018 rok. 

689/19 12.06.2019 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w Kielcach za 2018 rok. 

690/19 12.06.2019 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach za 2018 rok. 

691/19 12.06.2019 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji 

w Czarnieckiej Górze za 2018 rok. 

692/19 12.06.2019 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w 

Morawicy za 2018 rok. 

693/19 12.06.2019 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  Wojewódzkiego  Ośrodka  Medycyny 

Pracy w Kielcach za 2018 rok. 

694/19 12.06.2019 Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

stwierdzenia rozwiązania stosunku pracy z Jerzym Chojnackim – dyrektorem 

Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

695/19 12.06.2019 W sprawie ponownego ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów 

określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym 

działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert. 

696/19 12.06.2019 Przyjęcia wstępnej deklaracji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej 

gotowości do kontynuacji współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju 

polegającej na prowadzeniu koordynacji gmin w przygotowaniu i wdrażaniu programów 

rewitalizacji. 

697/19 12.06.2019 Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 24). 

698/19 12.06.2019 Zmiana Uchwały Nr 436/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 

2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania i wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18 – w 

ramach Działania 7.4 ,,Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej’’ Osi 

priorytetowej 7 ,,Sprawne usługi publiczne’’ Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68450-uchwala-nr-0680-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68450.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68451-uchwala-nr-0681-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68451.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68452-uchwala-nr-0682-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68452.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68453-uchwala-nr-0683-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68453.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68454-uchwala-nr-0684-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68454.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68455-uchwala-nr-0685-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68455.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68456-uchwala-nr-0686-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68456.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0687.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0688.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0689.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0690.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0691.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0692.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0693.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0694.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0695.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0696.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0697.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0698.2019.pdf


699/19 12.06.2019 W sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Januszowi – Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego upoważnienia do podejmowania działań oraz podpisywania 

wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn.: „Świętokrzyskie – hard to 

pronounce, easy to do business in”. 

700/19 12.06.2019 W sprawie udzielenia Panu Jackowi Sułkowi – Dyrektorowi Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia 

do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów 

dotyczących projektu pn.: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business 

in”. 

701/19 12.06.2019 Zmiana uchwały nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 

października 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o 

dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

702/19 12.06.2019 Zmiana uchwały nr 4528/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 

2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z 

załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020. 

703/19 12.06.2019 Zmiana uchwały nr 332/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 

2019 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Porozumienia o dofinansowanie 

projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

704/19 12.06.2019 Zmiana uchwały nr 4405/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 

października 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Decyzji o 

dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

705/19 12.06.2019 Przyjęcie zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów 

finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

706/19 12.06.2019 Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego 

Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Konkurs 

dedykowany jest Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie 

do usług publicznych (obszary wiejskie), Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-243/19 

707/19 12.06.2019 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Zabiegane Starachowice w Starachowicach 

realizacji zadania publicznego imprezy biegowej pn. Świętokrzyska 10, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert 

708/19 12.06.2019 Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D ul. Poziomkowa, budowa 

kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego na działkach ewid. Nr 720, 

691/2,  5598/5, 5626,  5627/9 obr.  0001 Staszów,  Gmina  Staszów”  w ramach zadania 

„Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo 

– kosztorysowej”. 

709/19 12.06.2019 Wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie postanowienia do wniosku Pana 

Henryka Koniecznego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Henryk 

Konieczny Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych "HEKO", o udzielenie 

koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - 

elektrowni fotowoltaicznej 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0699.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0700.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0701.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0702.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0703.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0704.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0705.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0706.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0707.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0708.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0709.2019.pdf


710/19 12.06.2019 Zmiana Uchwały Nr 1804/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 

września 2016 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania Znaku Ekonomii 

Społecznej „Zakup prospołeczny” oraz powołania Świętokrzyskiej Kapituły 

Certyfikującej podmioty Znakiem Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” 

711/19 12.06.2019 Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy 

Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach – IV kadencja (lata: 2019, 2020, 2021). 

712/19 12.06.2019 Wskazanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz Pożyczkowy 

Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach – IV kadencja (lata: 

2019, 2020, 2021). 

713/19 12.06.2019 Wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

714/19 12.06.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

715/19 12.06.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

716/19 12.06.2019 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli - Beata Studniarek 

717/19 12.06.2019 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – Dorota Kostrzewska 

718/19 12.06.2019 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – Iwona Sinkiewicz-Potaczała 

719/19 12.06.2019 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – Magdalena Kusztal 

720/19 12.06.2019 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – Marcin Piętak 

721/19 12.06.2019 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – Rafał Kosiński 

722/19 18.06.2019 w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Kielcach 

723/19 18.06.2019 w sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Kielcach 

724/19 18.06.2019 w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 

im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 

725/19 18.06.2019 w sprawie udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 

726/19 18.06.2019 w sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego 

Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

727/19 18.06.2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Regionalnego Centrum Naukowo 
– Technologicznego w Podzamczu. 

728/19 18.06.2019 w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika 

Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Podzamczu oraz powołania 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na ww. stanowisko. 

729/19 18.06.2019 w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu 
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

730/19 18.06.2019 w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu 

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. 

731/19 18.06.2019 w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Centrum 

Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu. 

732/19 18.06.2019 Aktualizacja Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 

9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty 

pozakonkursowe dla PCPR), numer wezwania: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18, 

przyjętej Uchwałą nr 415/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

27.03.2019r. i zaktualizowanej Uchwałami nr: 515/19 z dnia 25.04.2019r. , 578/19 z 
dnia 15.05.2019r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0710.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0711.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0712.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0713.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0714.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0715.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0716.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0717.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0718.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0719.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0720.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0721.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68706-uchwala-nr-0722-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68706.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68707-uchwala-nr-0723-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68707.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68708-uchwala-nr-0724-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68708.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68709-uchwala-nr-0725-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68709.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68710-uchwala-nr-0726-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68710.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68711-uchwala-nr-0727-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68711.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68712-uchwala-nr-0728-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68712.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68713-uchwala-nr-0729-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68713.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68714-uchwala-nr-0730-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68714.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68715-uchwala-nr-0731-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68715.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68716-uchwala-nr-0732-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68716.html


733/19 18.06.2019 Aktualizacji Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 

9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26- 

227/18 , przyjętej Uchwałą nr 577/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
15.05.2019r. 

734/19 18.06.2019 Aktualizacji Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 

9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26- 

226/18, przyjętej Uchwałą nr 371/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

20.03.2019r. i zaktualizowanej Uchwałami nr: 516/19 z dnia 25.04.2019r. i 576/19 z 
dnia 15.05.2019r. 

735/19 18.06.2019 Aktualizacji Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 

9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26- 

225/18, przyjętej Uchwałą nr 517/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
25.04.2019r. 

736/19 18.06.2019 Zatwierdzenia Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, 

Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26- 
233/19 

737/19 18.06.2019 Aktualizacja wzorów umów i decyzji o dofinansowanie projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020, przyjętych Uchwałą nr 862/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

18.11.2015 r. oraz aktualizowanych następującymi Uchwałami: nr 1142/16 z dnia 

28.01.2016 r., nr 1520/16 z dnia 17.06.2016 r., nr 1762/16 z dnia 14.09.2016 r., nr 

2014/16 z dnia 21.12.2016 r., nr 2762/17 z dnia 28.06.2017 r., nr 3238/17 z dnia 

22.11.2017 r., nr 3791/18 z dnia 18.04.2018 r., Nr 3992/18 z dnia 13.06.2018 r., 

nr 4113/18 z dnia 18.07.2018 r., nr 4338/18 z dnia 27.09.2018 r., nr 203/19 z dnia 

06.02.2019 r. oraz nr 261/19 z dnia 27.02.2019 r. 

738/19 18.06.2019 Zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji Oceny Projektów 

oceniającej projekty konkursowe współfinasowane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 686/15 z dnia 09.09.2015 r. i zaktualizowanego 

Uchwałami Nr: 794/15 z dnia 28.10.2015 r., 816/15 z dnia 05.11.2015 r., 978/15 z dnia 

16.12.2015 r., 1088/16 z dnia 13.01.2016 r., 1115/16 z dnia 28.01.2016 r., 1391/16 z 

dnia 27.04.2016 r., 1445/16 z dnia 20.05.2016 r., 1741/16 z dnia 31.08.2016 r., 

1783/16 z dnia 21.09.2016 r., 1920/16 z dnia 09.11.2016 r., 2014/16 z dnia 30.11.2016 

r., 2171/17 z dnia 04.01.2017 r., 3071/17 z dnia 04.10.2017 r., 3327/17 z dnia 

13.12.2017 r., 4160/18 z dnia 02.08.2018 r., 4230/18 z dnia 27.08.2018 r., 4591/18 z 

dnia 21.11.2018 r., 484/19 z dnia 17.04.2019 r. 

739/19 18.06.2019 w sprawie zlecenia Parafialnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu DEKO 
Włoszczowa we Włoszczowie realizacji zadania publicznego pn. Udział piłkarskiej 

reprezentacji DEKO Włoszczowa w FINALE KLUBOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 
roczników 2008/09/10/11, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

740/19 18.06.2019 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Szachowemu Hetman w Ostrowcu Świętokrzyskim 

realizacji zadania publicznego pn. „SZACHY DLA WSZYSTKICH” – POZNAJEMY 
KRZEMIONKI, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

741/19 18.06.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn.: „Budowa mostu nad rzeką Dunaj w ciągu drogi krajowej nr 9 w km 

62+827 w miejscowości Rudka”. 

742/19 18.06.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn.: „Budowa ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku – Zdroju” 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68717-uchwala-nr-0733-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68717.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68718-uchwala-nr-0734-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68718.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68719-uchwala-nr-0735-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68719.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68720-uchwala-nr-0736-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68720.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68721-uchwala-nr-0737-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68721.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68722-uchwala-nr-0738-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68722.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68723-uchwala-nr-0739-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68723.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68724-uchwala-nr-0740-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68724.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68725-uchwala-nr-0741-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68725.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68726-uchwala-nr-0742-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68726.html


743/19 18.06.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie postanowienia do wniosku 

Przedsiębiorcy "PV Kluczewsko Sp. z o.o.", o udzielenie koncesji na wytwarzanie 

energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni 

fotowoltaicznej 

744/19 18.06.2019 powołania Komisji Konkursowych, w celu opiniowania ofert złożonych w trybie 

ogłaszanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej konkursów ofert w ramach 

zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

745/19 18.06.2019 zmiany uchwały nr 3906/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 

2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego, zmienionej uchwałą nr 3996/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr 3906/18 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia listy radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 

zmienionej uchwałą nr 527/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn. 25 

kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3906/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy radnych 

Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, zmienionej uchwałą nr 

3996/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr 3906/18 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy 
radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

746/19 18.06.2019 udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Pani Dorocie 

Kostrzewskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w Kielcach do 

reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz na lata 2007- 

2013, w szczególności związanych z prowadzeniem kontroli, ustalaniem i nakładaniem 

korekt finansowych oraz podejmowania rozstrzygnięć w rozpatrywanych przez 

Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 protestach, będących w zakresie 
obowiązków Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO. 

747/19 18.06.2019 udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Rafałowi 

Jurytko  -   Kierownikowi   Oddziału   Kontroli   EFRR   w   Departamencie   Kontroli  

i  Certyfikacji  RPO   Urzędu   Marszałkowskiego   Województwa   Świętokrzyskiego 

w Kielcach do reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020 oraz na lata 2007-2013, w szczególności związanych z prowadzeniem kontroli, 

ustalaniem i nakładaniem korekt finansowych oraz podejmowania rozstrzygnięć w 

rozpatrywanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 protestach, będących 

w zakresie obowiązków Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO podczas 

nieobecności w pracy Pani Doroty Kostrzewskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu 

Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 
w Kielcach. 

748/19 18.06.2019 udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Pani Beacie 

Studniarek - Dyrektorowi Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, do reprezentowania 

organu w sprawach wynikających z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa  Świętokrzyskiego  na   lata   2014-2020   oraz   na   lata   2007-2013,   

w szczególności związanych z prowadzeniem procesu certyfikacji i nadzoru 

właścicielskiego oraz funkcjonowania punktów informacyjnych o funduszach 

europejskich, będących w zakresie obowiązków Departamentu Kontroli i Certyfikacji 
RPO. 

749/19 18.06.2019 udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu 

Mariuszowi Kowalskiemu - Kierownikowi Oddziału Certyfikacji w Departamencie 

Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

w Kielcach, do reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020 oraz na lata 2007-2013, w szczególności związanych z prowadzeniem procesu 

certyfikacji i nadzoru właścicielskiego oraz funkcjonowania  punktów informacyjnych 

o funduszach  europejskich, będących  w zakresie obowiązków Departamentu  Kontroli 
i  Certyfikacji  RPO  podczas nieobecności  w pracy Pani  Beaty Studniarek  - Dyrektora 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68727-uchwala-nr-0743-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68727.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68728-uchwala-nr-0744-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68728.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68729-uchwala-nr-0745-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68729.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68730-uchwala-nr-0746-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68730.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68731-uchwala-nr-0747-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68731.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68732-uchwala-nr-0748-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68732.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68733-uchwala-nr-0749-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68733.html


  Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach. 

750/19 26.06.2019 - zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 3616/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i Nauka 

Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości RPOWŚ 

na lata 2014 – 2020; 

751/19 26.06.2019 zmiany Uchwały nr 31/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 

2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania 

w ramach III rundy jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00- 

26-204/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i 

rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie 
projektów dotyczących Infrastruktury Badawczo-Rozwojowej w przedsiębiorstwach 

752/19 26.06.2019 Przyjęcia dokumentu pn.: „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 6)”. 

753/19 26.06.2019 Zmiany Uchwały nr 3740/18 z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia 

konkursu,  zwiększenia  poziomu   środków   przeznaczonych   do   zakontraktowania 

w ramach konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-159/17 w ramach 

Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna 

i społeczna’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014 – 2020. 

754/19 26.06.2019 Zatwierdzenie zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów 

oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 w Departamencie Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Społecznego wraz z załącznikami przyjętego przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 623/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r. i zaktualizowanym: 

Uchwałą Nr 1390/16 z dn. 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr 2238/17 z dn. 25 stycznia 

2017 r., Uchwałą Nr 2326/17 z dn. 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr 2628/17 z dn. 26 maja 

2017 r., Uchwałą Nr 3239/17 z dn. 22 listopada 2017 r., Uchwałą Nr 3267/17 z dn. 29 

listopada 2017 r., Uchwałą nr 3577/18 z dn. 28 lutego 2018 r., Uchwałą nr 3694/18 z dn. 

28 marca 2018 r., Uchwałą nr 3789/18 z dn. 18 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr 4013/18 

z dn. 20 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr 4555/18 z dn. 15 listopada 2018 r., Uchwałą Nr 

407/19 z dn. 27 marca 2019 r. 

755/19 26.06.2019 przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-266/19 wraz z załącznikami 

w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT. 
Konkurs jest dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. 

756/19 26.06.2019 przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.02-IZ.00-26-265/19 wraz z załącznikami 

w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego 

Programu    Operacyjnego    Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych - ZIT. 

Konkurs jest dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. 

757/19 26.06.2019 przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19 wraz z załącznikami 

w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

758/19 26.06.2019 Powołania komisji konkursowej do weryfikacji merytorycznej wniosków 

o wsparcie w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez 

zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” oraz opracowania listy 

rankingowej projektów. 

759/19 26.06.2019 w sprawie przyjęcia do realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Wczesne 

wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszych klas 

szkół podstawowych”. 

760/19 26.06.2019 w sprawie przyjęcia do realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Wczesne 

wykrywanie oraz rehabilitacja wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół 

podstawowych”. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68819-uchwala-nr-0750-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68819.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68820-uchwala-nr-0751-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68820.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68821-uchwala-nr-0752-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68821.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68822-uchwala-nr-0753-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68822.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68823-uchwala-nr-0754-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68823.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68824-uchwala-nr-0755-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68824.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68825-uchwala-nr-0756-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68825.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68826-uchwala-nr-0757-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68826.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68827-uchwala-nr-0758-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68827.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68828-uchwala-nr-0759-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68828.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68829-uchwala-nr-0760-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68829.html


   

761/19 26.06.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli 

w ramach projektu #R043 RDI2CluB 

762/19 26.06.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

763/19 26.06.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

764/19 26.06.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

765/19 26.06.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

766/19 26.06.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

767/19 26.06.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

768/19 26.06.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

769/19 26.06.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

770/19 26.06.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

771/19 26.06.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

772/19 26.06.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2019 – 2043 

773/19 26.06.2019 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 539/19 z dnia 

30 kwietnia 2019 r. 

774/19 01.07.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

775/19 3.07.2019 Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie 

zobowiązania poprzez rozłożenie na raty kwoty 482 561,00 zł. 

776/19 3.07.2019 Zaliczenia wpłaty w kwocie 3 000,00 złotych, dokonanej w dniu 30.05.2019 r. na poczet 

zobowiązań  pana z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty 

dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych,    wypłaconego    w    ramach    umowy    o    dofinansowanie    nr          - 

,   zgodnie   z   ostateczną   decyzją    administracyjną  nr 

  z dnia 27.03.2019 r. 

777/19 3.07.2019 W sprawie wszczętej na wniosek z dnia 20.12.2018 r. 

 

w przedmiocie umorzenia odsetek naliczonych od kwoty 876 129,90 złotych oraz 

zwrotu tych odsetek 

778/19 3.07.2019 W sprawie wszczętej z urzędu w przedmiocie zapłaty odsetek, w związku z 

nieterminowym złożeniem wniosku o płatność przez panią 

w ramach umowy o dofinansowanie nr - 

   

779/19 3.07.2019 Przyjęcie Założeń programowych Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 

2030+. 

780/19 3.07.2019 Powołanie Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 

2030+. 

781/19 3.07.2019 Powołanie Grup Roboczych ds. opracowania Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego 2030+. 

782/19 3.07.2019 W sprawie przyjęcia Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku 

celem przekazania Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego. 

783/19 3.07.2019 Zmiana Uchwały Nr 1576/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 

czerwca 2016 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych 

do wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.05.00-IZ.00- 

26-012/15 w ramach działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych 

przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 
 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68830-uchwala-nr-0761-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68830.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68831-uchwala-nr-0762-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68831.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68832-uchwala-nr-0763-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68832.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68833-uchwala-nr-0764-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68833.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68834-uchwala-nr-0765-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68834.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68835-uchwala-nr-0766-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68835.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68836-uchwala-nr-0767-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68836.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68837-uchwala-nr-0768-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68837.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68838-uchwala-nr-0769-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68838.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68839-uchwala-nr-0770-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68839.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68840-uchwala-nr-0771-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68840.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68841-uchwala-nr-0772-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68841.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68842-uchwala-nr-0773-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68842.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68964-uchwala-nr-0774-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68964.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68916-uchwala-nr-0776-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68916.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68917-uchwala-nr-0777-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68917.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68918-uchwala-nr-0778-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68918.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68919-uchwala-nr-0779-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68919.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68920-uchwala-nr-0780-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68920.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68921-uchwala-nr-0781-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68921.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68922-uchwala-nr-0782-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68922.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68923-uchwala-nr-0783-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68923.html


784/19 3.07.2019 Zmiana Uchwały nr 3237/17 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) - obowiązującego dla konkursów 

ogłaszanych po wejściu w życie ustawy z 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (konkursy 

ogłaszane od 2 września 2017 roku) oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów 
(KOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

785/19 3.07.2019 SPRAWA wniosku o wstrzymanie wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr z dnia 

17.04.2019r. 

786/19 3.07.2019 Aktualizacja Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 

– Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty 

pozakonkursowe dla PCPR), numer wezwania: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18, 

przyjętej Uchwałą nr 415/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

27.03.2019r. i zaktualizowanej Uchwałami nr: 515/19 z dnia 25.04.2019r., 578/19 z dnia 
15.05.2019 r. oraz 732/19 z dnia 18.06.2019r. 

787/19 3.07.2019 Aktualizacja Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 

– Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), Numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26- 

227/18, przyjętej Uchwałą nr 577/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
15.05.2019r. i zaktualizowanej Uchwałą nr 733/19 z dnia 18.06.2019r. 

788/19 3.07.2019 Aktualizacja Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 

– Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), Numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26- 

226/18, przyjętej Uchwałą nr 371/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

20.03.2019r. i zaktualizowanej Uchwałami nr: 516/19 z dnia 25.04.2019r., 576/19 z dnia 
15.05.2019r. oraz 734/19 z dnia 18.06.2019r. 

789/19 3.07.2019 Odwołanie z dniem 27 września 2019 roku Pana Czesława Dawida ze stanowiska 

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach 

790/19 3.07.2019 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Kielcach oraz powołania Komisji konkursowej 

791/19 3.07.2019 Określenie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz określenia 

wzoru wniosku o przyznanie nagrody dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Kielcach 

792/19 3.07.2019 SPRAWA wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej pn.: "Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej 

do ul. 1-go Maja" 

793/19 3.07.2019 SPRAWA: 

wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – 

Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635 mb w m. Szerzawy – opracowanie 

dokumentacji projektowej”. 

794/19 3.07.2019 Przyznanie nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Kielcach za 2018 rok. 

795/19 3.07.2019 Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

przyjęcia statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 
 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68924-uchwala-nr-0784-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68924.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68925-uchwala-nr-0785-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68925.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68926-uchwala-nr-0786-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68926.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68927-uchwala-nr-0787-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68927.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68928-uchwala-nr-0788-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68928.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68929-uchwala-nr-0789-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68929.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69165-uchwala-nr-0790-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69165.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68931-uchwala-nr-0791-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68931.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68932-uchwala-nr-0792-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68932.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68933-uchwala-nr-0793-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68933.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68934-uchwala-nr-0794-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68934.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68935-uchwala-nr-0795-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68935.html


796/19 3.07.2019 Zlecenie Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej realizacji zadania 

publicznego pn: „Przygotowanie i wykonanie rzeźby Mariana Świderskiego ps. Dzik 

oraz Edmunda Rachtana ps. Kaktus”, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

797/19 3.07.2019 Wyrażenie zgody na udzielenie nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla 

Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie 

798/19 3.07.2019 Powołanie Eksperta Wojewódzkiego do spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii 

Województwa Świętokrzyskiego 

799/19 3.07.2019 Zmiany Uchwały Nr 2221/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 

stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu 

Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 - 2021 

800/19 3.07.2019 Uchylenie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 728/19 z dnia 18 
czerwca 2019r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

kierownika Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu oraz 
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na ww. stanowisko. 

801/19 3.07.2019 Wyrażenie zgody na przystąpienie Województwa Świętokrzyskiego - Regionalnego 

Ośrodka Polityki w roli partnera do przygotowania wniosku aplikacyjnego i realizacji 

projektu partnerskiego w konkursie ogłoszonym w ramach POWER Działanie 2.9 
„Rozwój ekonomii społecznej” 

802/19 3.07.2019 Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

rozpatrzenia uwag do projektu aktualizacji „Programu budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego na lata 2018-2021 

z perspektywą do 2026”. 

803/19 3.07.2019 w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji „Programu budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego na lata 2018-2021 z 

perspektywą do 2026” oraz przejęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego na lata 2018 - 
2021 z perspektywą do 2026”. 

804/19 3.07.2019 Wszczęcie postępowania sądowego w trybie nakazowym z tytułu roszczeń wynikających 

z weksla in blanco wypełnionego w dniu 30 listopada 2018 r. jako zabezpieczenia 

umowy nr z dnia 23 października 2009 r. oraz: 

wskazania poręczycieli w stosunku, do których należy wystąpić z roszczeniem zapłaty z 

weksla, określenia kwoty dochodzonej pozwem od poręczycieli, zabezpieczenia 

środków w planie finansowym na koszty postępowania sądowego. 

805/19 3.07.2019 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – Krzysztof Randla 

806/19 3.07.2019 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – Andrzej Sztokfisz 

807/19 3.07.2019 W sprawie wyrażenia zgody na powołanie pana Jarosława Karysia na stanowisko 
zastępcy dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 

808/19 3.07.2019 W sprawie: zmiany uchwały nr 4564/18 zarządu województwa świętokrzyskiego z dnia 

15 listopada 2018 roku 

809/19 3.07.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

810/19 3.07.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

811/19 3.07.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

812/19 3.07.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

813/19 3.07.2019 W sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych 

814/19 4.07.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

815/19 4.07.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

816/19 4.07.2019 W SPRAWIE: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

w sprawie zasad występowania mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego z 

obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

817/19 4.07.2019 W SPRAWIE: przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zasad występowania 
 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68946-uchwala-nr-0796-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68946.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68947-uchwala-nr-0797-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68947.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68948-uchwala-nr-0798-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68948.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68949-uchwala-nr-0799-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68949.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68950-uchwala-nr-0800-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68950.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68951-uchwala-nr-0801-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68951.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68952-uchwala-nr-0802-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68952.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68953-uchwala-nr-0803-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68953.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68954-uchwala-nr-0804-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68954.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68955-uchwala-nr-0805-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68955.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68956-uchwala-nr-0806-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68956.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68957-uchwala-nr-0807-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68957.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72606-uchwala-nr-0808-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72606.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68959-uchwala-nr-0809-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68959.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68960-uchwala-nr-0810-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68960.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68961-uchwala-nr-0811-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68961.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68962-uchwala-nr-0812-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68962.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68963-uchwala-nr-0813-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/68963.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69026-uchwala-nr-0814-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69026.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69027-uchwala-nr-0815-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69027.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69028-uchwala-nr-0816-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69028.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69029-uchwala-nr-0817-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69029.html


  mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego z obywatelską inicjatywą 

uchwałodawczą. 

818/19 10.07.2019 r. w sprawie: przyjęcia Informacji o realizacji Uchwały Nr XLVI/649/18 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie sytuacji na rynku 

pracy województwa świętokrzyskiego. 

819/19 10.07.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 

na wykonanie remontu, polegającego na renowacji elewacji budynku – siedziby WUP 

przy ul. Witosa 86 w Kielcach oraz fragmentu ogrodzenia posesji, w ramach 

przyznanych środków – wydatki bieżące w 2019 r. 

820/19 10.07.2019 r. w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

w sprawie ustanowienia Nagrody „Świętokrzyski Anioł Dobroci” oraz przyjęcia 

Regulaminu w/w nagrody. 

821/19 10.07.2019 r. Zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 o dofinansowaniu projektu 

Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały 

Nr 4347/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 roku w 

sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej 

w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna 

komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

822/19 10.07.2019 r. Zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0002/16-00 o dofinansowaniu projektu 

Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały 

Nr 2561/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 maja 2017 roku w 

sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 5.1 

„Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

823/19 10.07.2019 r. Zmiany Decyzji Nr UDA-RPSW.05.01.00-26-0003/16-00 o dofinansowaniu projektu 

Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały 

Nr 2684/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 czerwca 2017 roku w 

sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej 

w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna 

komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

824/19 10.07.2019 r. Zmiany Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 

kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

825/19 10.07.2019 r. zmiany Uchwały nr 1704/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 

sierpnia 2016 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 

wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00- 

26-026/16 w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa (inwestycje z zakresu 

zagospodarowania osadów ściekowych)” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i 

kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014 – 2020. 

826/19 10.07.2019 r. Przyjęcia projektów Tabel wdrażania rekomendacji dotyczących badań ewaluacyjnych: 

1. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla 

potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy 
wykonania” 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69030-uchwala-nr-0818-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69030.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69031-uchwala-nr-0819-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69031.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69032-uchwala-nr-0820-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69032.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69033-uchwala-nr-0821-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69033.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69034-uchwala-nr-0822-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69034.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69035-uchwala-nr-0823-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69035.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69036-uchwala-nr-0824-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69036.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69037-uchwala-nr-0825-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69037.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69038-uchwala-nr-0826-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69038.html


  2. „Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu (I etap)” 

827/19 10.07.2019 r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-270/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

828/19 10.07.2019 r. zmiany uchwały nr 3023/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 

października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego 

Centrum Naukowo-Technologicznego w projekcie partnerskim pn. "Informatyzacja 

Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach 

RPOWŚ 2014-2020 

829/19 10.07.2019 r. zmiany uchwały Nr 4295/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 

do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, 

położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza. 

830/19 10.07.2019 r. wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0689T na odcinku od km 0+308,77 do 

km 0+581,78 w ramach zadania pn:. ”Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 

0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w m. Ćmielów od km 0+000 do km 

0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej””. 

831/19 10.07.2019 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z 

dnia 8 maja 2003 r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom 

gminnym na terenie 

województwa świętokrzyskiego zmienionego uchwałami Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego: 

uchwała Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009 

r., uchwała Nr 

2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r., uchwała 

Nr 2065/09 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009 r., uchwała Nr 

2882/10 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2010 r., uchwała Nr 541/11 

Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011 r., uchwała Nr 955/12 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego 

z dnia 7 marca 2012 r., uchwała Nr 1699/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 20 lutego 

2013 r., uchwała Nr 2606/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 

2014 r., uchwała 

Nr 792/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2015 r., 
uchwała Nr 1647/16 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r., uchwała Nr 2457/17 

Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2017 r., uchwała Nr 4332/18 Zarządu 

Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 r. 

832/19 10.07.2019 r. Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

przyjęcia Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 

833/19 10.07.2019 r. w sprawie zlecenia Parafialnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu DEKO 

Włoszczowa we Włoszczowie realizacji zadania publicznego pn. OGÓLNOPOLSKI 

PIŁKARSKI TURNIEJ DEKO TALENT CUP 2019 dla chłopców rocznika 2007, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

834/19 10.07.2019 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

835/19 10.07.2019 r. W sprawie zmian w budżecie na 2019 r. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69039-uchwala-nr-0827-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69039.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69040-uchwala-nr-0828-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69040.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69041-uchwala-nr-0829-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69041.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69042-uchwala-nr-0830-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69042.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69043-uchwala-nr-0831-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69043.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69044-uchwala-nr-0832-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69044.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69045-uchwala-nr-0833-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69045.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69046-uchwala-nr-0834-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69046.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69047-uchwala-nr-0835-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69047.html


836/19 15.07.2019 r. rozpatrzenia informacji o wynikach konsultacji społecznych oraz przyjęcia 

sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zasad występowania mieszkańców 

Województwa Świętokrzyskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

837/19 15.07.2019 r. przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

w sprawie zasad występowania mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego z 

obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

838/19 15.07.2019 r. przyjęcia zaktualizowanego regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19 

w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie 

na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, przyjętego przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego w dniu 5 czerwca 2019 r. uchwałą nr 676/19. 

839/19 17.07.2019 r. Zatwierdzenia zmian w zakresie operacji własnych na rok 2019 w ramach Planu 

operacyjnego na lata 2018 – 2019 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020 dla województwa świętokrzyskiego. 

840/19 17.07.2019 r. Aktualizacja dokumentu pn.: "Polityka Zwalczania Nadużyć Finansowych 

i Przeciwdziałania Zjawiskom Korupcji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020"(wersja 3). 

841/19 17.07.2019 r. Przyjęcia dokumentu pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz 

Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 

-2020 (wersja 11)”. 

842/19 17.07.2019 r. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 25). 

843/19 17.07.2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2018 rok dla pana Michała Kotańskiego – 

dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 

844/19 17.07.2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2018 rok dla pana Jacka Rogali – dyrektora 

Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach 

845/19 17.07.2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2018 rok dla pana Jarosława Machnickiego – 

dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach 

846/19 17.07.2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2018 rok dla pani Karoliny Kępczyk – 

dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie 

847/19 17.07.2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2018 rok dla pana Mariusza Masnego – 

dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 

848/19 17.07.2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2018 rok dla pana Andrzeja Dąbrowskiego – 

dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach 

849/19 17.07.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 

zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy 

850/19 17.07.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 

ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 

zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

851/19 17.07.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 

ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 

zatrudnionego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku – 

Kamiennej 

852/19 17.07.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 

zatrudnionych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69048-uchwala-nr-0836-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69048.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69049-uchwala-nr-0837-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69049.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69050-uchwala-nr-0838-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69050.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69051-uchwala-nr-0839-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69051.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69052-uchwala-nr-0840-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69052.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69077-uchwala-nr-0841-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69077.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69078-uchwala-nr-0842-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69078.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69053-uchwala-nr-0843-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69053.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69054-uchwala-nr-0844-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69054.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69055-uchwala-nr-0845-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69055.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69056-uchwala-nr-0846-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69056.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69057-uchwala-nr-0847-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69057.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69058-uchwala-nr-0848-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69058.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69059-uchwala-nr-0849-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69059.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69060-uchwala-nr-0850-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69060.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69061-uchwala-nr-0851-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69061.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69062-uchwala-nr-0852-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69062.html


853/19 17.07.2019 r. Skrócenia okresu wypowiedzenia Panu Jerzemu Chojnackiemu – Dyrektorowi 

Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

854/19 17.07.2019 r. w sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach 

855/19 17.07.2019 r. w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Higienicznemu z siedzibą w Warszawie 

realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

856/19 17.07.2019 r. Zmiany uchwały Nr 4527/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 

listopada 2018 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego działanie i 

monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i 

profilaktyki zaburzeń psychicznych 

857/19 17.07.2019 r. wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie postanowienia do wniosku 

przedsiębiorcy Kopalnia Wapienia "Morawica" S.A. o udzielenie koncesji na 

wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni 

fotowoltaicznej 

858/19 17.07.2019 r. wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie postanowienia do wniosku 

przedsiębiorcy "Eko Park XXIV" Sp. z o.o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie 

energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni 

fotowoltaicznej 

859/19 17.07.2019 r. wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T na odcinku od km 3+616,00 do 

km 6+806,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej””. 

860/19 17.07.2019 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

861/19 17.07.2019 r. Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

862/19 17.07.2019 r. Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

863/19 17.07.2019 r. Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

864/19 17.07.2019 r. Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

865/19 17.07.2019 r. Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

866/19 17.07.2019 r. Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

867/19 19.07.2019 r. w sprawie: udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla 

Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach 

868/19 24.07.2019 r. ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym 

się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium. 

869/19 24.07.2019 r. w sprawie zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddziałowi 

Wojewódzkiemu w Kielcach realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i 

promocji zdrowia, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

870/19 24.07.2019 r. w sprawie powołania dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach 

871/19 24.07.2019 r. wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku od km ok. 54+990 do km ok. 

66+152”. 

872/19 24.07.2019 r. przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-271/19 wraz z 

załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. 

873/19 24.07.2019 r. Przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie 

w trybie konkursowym na 2019 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69063-uchwala-nr-0853-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69063.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69064-uchwala-nr-0854-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69064.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69065-uchwala-nr-0855-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69065.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69066-uchwala-nr-0856-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69066.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69067-uchwala-nr-0857-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69067.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69068-uchwala-nr-0858-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69068.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69069-uchwala-nr-0859-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69069.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69070-uchwala-nr-0860-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69070.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69071-uchwala-nr-0861-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69071.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69072-uchwala-nr-0862-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69072.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69073-uchwala-nr-0863-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69073.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69074-uchwala-nr-0864-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69074.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69075-uchwala-nr-0865-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69075.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69076-uchwala-nr-0866-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69076.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69164-uchwala-nr-0867-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69164.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69199-uchwala-nr-0868-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69199.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69200-uchwala-nr-0869-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69200.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69201-uchwala-nr-0870-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69201.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69202-uchwala-nr-0871-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69202.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69209-uchwala-nr-0872-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69209.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69203-uchwala-nr-0873-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69203.html


874/19 24.07.2019 r. rozstrzygnięcie konkursu, zwiększenie poziomu środków przeznaczonych 

do zakontraktowania i wybór projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 Oś Priorytetowa 3 – 

Efektywna i zielona energia, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów 

dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) 

na energooszczędne. 

875/19 24.07.2019 r. zmiany Uchwały Nr 3615/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 

2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów 

do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo 

naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

876/19 24.07.2019 r. Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1257 z dnia 9 marca 

2016 roku w sprawie przyjęcia Procedury naboru kandydatów na ekspertów i 

prowadzenia Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

877/19 24.07.2019 r. Zmiana Uchwały Nr 1488/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie warunkowego 

wyboru projektu o numerze RPSW.04.05.00-26-0002/15 złożonego przez Gminę 

Bodzentyn pn.: „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru 

Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.05.00- 

IZ.00-26-011/15 dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór 

Świętokrzyskich w ramach działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych 

przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

878/19 24.07.2019 r. zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 

kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „Informatyzacja Placówek 

Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 

7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 

2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

879/19 24.07.2019 r. określenia spółce Sanatoria „Słowacki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

z siedzibą ul. 1-go Maja 33, 28-100 Busko – Zdrój, nr KRS 0000697752, przypadającej 

do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinasowanie 

nr  RPSW.02.05.00-26-0048/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-

0048/16, terminu od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków. 

880/19 24.07.2019 r. określenia Beneficjentowi: ZYCHOWICZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przetwórstwo Mięsa Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Kościelna 14, 26-021 Daleszyce 

przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o 

dofinansowanie nr RPSW.03.01.00-26-0065/17-00, terminu od którego nalicza się odsetki 

oraz sposobu zwrotu środków 

881/19 24.07.2019 r. W sprawie: przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków: 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69204-uchwala-nr-0874-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69204.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69205-uchwala-nr-0875-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69205.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69206-uchwala-nr-0876-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69206.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69207-uchwala-nr-0877-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69207.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69208-uchwala-nr-0878-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69208.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69210-uchwala-nr-0879-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69210.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69211-uchwala-nr-0880-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69211.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69212-uchwala-nr-0881-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69212.html


lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll, 

Rafała Fatygę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Agraf Sp. z o.o., ul. 

Zagnańska 84A, 25-528 Kielce 

Marcina Borowca AQUA MK Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 21, 25-663 

Kielce 

Tomasza Klimkiewicza, zam. ul. Źródlana 91, 26-065 

Podzamcze, 

lllllllllllllllllllllllllllllllllll 

  - Pana 

- Pana 

, 

- Pana 

. 

w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie określenia 

przypadającej do zwrotu przez 

kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, wypłaconego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr 

RPSW. wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych. 

882/19 24.07.2019 r. W sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ostatecznej wersji 

Planu Działania do projektu realizowanego w ramach Interreg Europe, akronim: 

ENERSELVES. 

883/19 24.07.2019 r. Zmiany Uchwały Nr 3898/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 

2018 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach 

Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna 

komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

884/19 24.07.2019 r. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

2019 r. w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanego fundacjom 

oraz organizacjom pozarządowym pn: „Organizowanie regionalnych imprez 

kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 

wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”. 

885/19 24.07.2019 r. Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

886/19 24.07.2019 r. Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

887/19 24.07.2019 r. Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

888/19 24.07.2019 r. Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

889/19 24.07.2019 r. Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

890/19 24.07.2019 r. Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

891/19 24.07.2019 r. Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

892/19 24.07.2019 r. Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

893/19 24.07.2019 r. Informacja o wykonaniu budżetu województwa za II kwartał 2019 roku 

894/19 24.07.2019 r. W sprawie: zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały 

budżetowej na 2020 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2020 - … 

895/19 24.07.2019 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2019 – 2043 

896/19 24.07.2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 108/18 

z dnia 31 grudnia 2018 r. 

897/19 24.07.2019 r. Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 539/19 z dnia 30 

kwietnia 2019 r. 

898/19 24.07.2019 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Pana Macieja Długosza 
 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69213-uchwala-nr-0882-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69213.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69214-uchwala-nr-0883-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69214.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69215-uchwala-nr-0884-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69215.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69216-uchwala-nr-0885-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69216.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69217-uchwala-nr-0886-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69217.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69218-uchwala-nr-0887-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69218.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69219-uchwala-nr-0888-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69219.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69220-uchwala-nr-0889-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69220.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69221-uchwala-nr-0890-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69221.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69222-uchwala-nr-0891-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69222.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69223-uchwala-nr-0892-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69223.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69224-uchwala-nr-0893-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69224.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69225-uchwala-nr-0894-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69225.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69226-uchwala-nr-0895-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69226.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69227-uchwala-nr-0896-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69227.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69228-uchwala-nr-0897-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69228.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69229-uchwala-nr-0898-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69229.html


899/19 31.07.2019 Przyjęcie zaktualizowanego wzoru warunków realizacji projektu Województwa 

Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 



31.07.2019 Podjęcie decyzji o przedłużeniu okresu przejściowego w ramach RPOWŚ 2014-2020 na 

podstawie art. 152 ust 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie  Rady (WE) nr 1083/2006 zmienionego 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 

lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego 

Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 

1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 

1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także 

uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012. 

901/19 31.07.2019 Zatwierdzenie Tabel wdrażania rekomendacji dotyczących badań ewaluacyjnych:  

1) „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb 

przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” 

2) „Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu  (I etap)” 

902/19 31.07.2019 Aktualizacja Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym,  Oś 9 

– Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-

233/19, przyjętej Uchwałą nr 736/19 z dnia 18.06.2019r. 

903/19 31.07.2019 Aktualizacja Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym,  Oś 9 

– Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty 

pozakonkursowe dla PCPR), numer wezwania: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18, 

przyjętej Uchwałą nr 415/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

27.03.2019r. i zaktualizowanej Uchwałami nr:  515/19 z dnia 25.04.2019r., 578/19 z dnia 

15.05.2019r., 732/19 z dnia 18.06.2019r., 786/19 z dnia 03.07.2019r. 

904/19 31.07.2019 Aktualizacja Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym,  Oś 9 

– Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych   (projekty 

pozakonkursowe dla PCPR), numer wezwania: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-235/19, 

przyjętej Uchwałą nr 579/19 z dnia 15.05.2019r. 

905/19 31.07.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów 

z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 8.4.3 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze 

ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT, 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0899.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0900.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0901.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0902.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0903.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0904.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0905.2019.pdf


Konkurs nr RPSW.08.04.03-IZ.00-26-241/19 

906/19 31.07.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój 

wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-236/19 

907/19 31.07.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów Oś 9 – Włączenie społeczne i walka  

z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs dedykowany 

jest Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze (obszary miejskie), Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-252/19 

908/19 31.07.2019 Wydanie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020. 

909/19 31.07.2019 Wyrażenie opinii Zarządu Województwa w formie postanowienia do wniosku 

przedsiębiorcy Celsium Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej o zmianę koncesji 

na wytwarzanie ciepła 

910/19 31.07.2019 Zlecenie Stowarzyszeniu Sprawniejsi.pl w Nieznanowicach realizacji zadania 

publicznego pn. Sport sprawia, że jesteśmy sprawniejsi, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

911/19 31.07.2019 Wybór ofert i podziału środków finansowych dla podmiotów określonych w art. 11  ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w 2019 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności 

leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.). 

912/19 31.07.2019 Wskazanie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyska Kolejka 

Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie. 

913/19 31.07.2019 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli dla pana Rafała Kosińskiego  

914/19 31.07.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 r. 

915/19 31.07.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 r. 

916/19 31.07.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 r. 

917/19 31.07.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 r. 

918/19 31.07.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 r. 

919/19 31.07.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 r. 

920/19 31.07.2019 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2019 – 2043 

921/19 31.07.2019 Zmiana Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 108/18 z dnia 31 grudnia 

2018 r. 

922/19 7.08.2019  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru wybranych gatunków roślin 

uprawnych na terenie województwa świętokrzyskiego 

923/19 7.08.2019  w sprawie: zatwierdzenia listy projektów przeznaczonych do realizacji w ramach 

„Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału 

jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” rekomendowanych przez komisję konkursową. 

924/19 7.08.2019 Zmiany Uchwały Nr 780/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lipca 

2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego 2030+. 

925/19 7.08.2019 W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu 

Przemysławowi Janiszewskiemu – Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji                        

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0906.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0907.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0908.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0909.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0910.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0911.2019.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0912.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0913.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0914.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0915.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0916.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0917.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0918.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0919.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0920.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0921.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0922.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0923.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0924.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0925.2019.pdf


i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów w ramach trwałości 

Projektu pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, realizowanego 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, 

Priorytet VI,  Poddziałanie 6.2.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

926/19 7.08.2019 
W sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Janiszewskiemu – Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego upoważnienia do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich 

dokumentów i umów dotyczących projektu pn.: „ENERSELVES”. 

927/19 7.08.2019 Określenia (…), przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na 

podstawie umowy o dofinansowanie nr (…), terminu od którego nalicza się odsetki oraz 

sposobu zwrotu środków. 

928/19 7.08.2019 Aktualizacji Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym,  Oś 9 

– Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-

226/18, przyjętej Uchwałą nr 371/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

20.03.2019r.  i zaktualizowanej Uchwałami nr: 516/19 z dnia 25.04.2019r., 576/19 z dnia 

15.05.2019r. , 734/19 z dnia 18.06.2019r. oraz 788/19  z dnia 03.07.2019r. 

929/19 7.08.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie 

jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze, Konkurs: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-238/19 

930/19 7.08.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie 

ustawiczne - ZIT – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz 

tworzenia i rozwoju CKZiU, Konkurs: RPSW.08.05.04-IZ.00-26-239/19 

931/19 7.08.2019 Przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-272/19 wraz z załącznikami 

w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs jest 

dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary funkcjonalne miast tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze.  

932/19 7.08.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 r. 

933/19 7.08.2019 w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń 

wpisów w rejestrze instytucji kultury Województwa Świętokrzyskiego 

934/19 7.08.2019 w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Okręgowemu Związkowi Tenisa Stołowego 

w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 1 Grand Prix Polski Weteranów w Tenisie 

Stołowym, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

935/19 7.08.2019 w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. Udział zawodników NOSAN Kielce w Pucharze 

Świata oraz Mistrzostwach Świata w bilard, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

936/19 7.08.2019 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Korona Handball w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. Udział drużyny Stowarzyszenia Korona Handball w Międzynarodowym 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0926.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0927.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0928.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0929.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0930.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0931.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0932.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0933.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0934.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0935.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0936.2019.pdf


Turnieju Piłki Ręcznej w Hodoninie, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

937/19 7.08.2019 Przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze 2019 roku.  

938/19 7.08.2019 powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach  

NA 

939/19 7.08.2019  ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego brutto dla Pana Zbigniewa Dudy 

powołanego na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 

Kielcach z dniem 28 września 2019 roku. 

940/19 7.08.2019  wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie postanowienia do wniosku 

przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o. o. o 

udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła 

energii - elektrowni fotowoltaicznej 

941/19 7.08.2019  wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie postanowienia do wniosku 

przedsiębiorcy Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. o 

udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję 

ciepła 

942/19 7.08.2019  wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie postanowienia do wniosku 

przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w 

Sandomierzu o udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej 

943/19 7.08.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn.:"Budowa ulicy łączącej ul. Ceglaną w Busku – Zdroju z DW nr 973 w 

Zbludowicach".   

944/19 7.08.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn.:" Rozbudowa drogi powiatowej nr 0292T Podgród-Ćmińsk polegająca na 

budowie chodnika wraz z odwodnieniem - ul. Wykień w miejscowości Ćmińsk, Gmina 

Miedziana Góra". 

945/19 7.08.2019  w sprawie przyjęcia projektu ogłoszenia o konkursie na stanowisko kierownika 

Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu oraz ogłoszenia 

konkursu na ww. stanowisko. 

946/19 7.08.2019  w sprawie przyjęcia projektu ogłoszenia o konkursie na stanowisko kierownika 

Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz ogłoszenia konkursu 

na ww. stanowisko. 

947/19 7.08.2019  w sprawie przyjęcia projektu ogłoszenia o konkursie na stanowisko kierownika 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz 

ogłoszenia konkursu na ww. stanowisko. 

948/19 7.08.2019 Powierzenia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. 

Rafała w Czerwonej Górze Panu Youssefowi Sleimanowi 

949/19 7.08.2019  w sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze 

950/19 7.08.2019  w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w 

Kielcach 

951/19 7.08.2019 w sprawie udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim 

Centrum Onkologii w Kielcach 

952/19 7.08.2019 wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki umownej łącznej zwykłej stanowiącej 

zabezpieczenie umowy Nr 1/ZAZ/2006 z dnia 07.06.2006 r. zawartej pomiędzy 

Województwem Świętokrzyskim a Polskim Związkiem Niewidomych Okręg 

Świętokrzyski 

953/19 7.08.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 r. 

954/19 7.08.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 r. 

955/19 7.08.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 r. 

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0937.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0938.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0939.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0940.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0941.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0942.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0943.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0944.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0945.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0946.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0947.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0948.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0949.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0950.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0951.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0952.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0953.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0955.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.0955.2019.pdf


956/19 14.08.2019 Zatwierdzenie planu pracy Świętokrzyskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na rok szkolny 
2019/2020 

957/19 14.08.2019 Zlecenie Stowarzyszeniu Towarzystwo IMPULS w 
Skarżysku - Kamiennej realizacji zadania publicznego pn. 
Atrakcyjny turystycznie Powiat Skarżyski, z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

958/19 14.08.2019 Uchylenia Uchwały nr 3669/18 z dnia 14 marca 2018 roku 
w sprawie dofinansowania konkursowego projektu 
ZESPOŁU ŚWIĘTOKRZYSKICH I 
NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 
- jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w 
ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego 
jako element strategii terytorialnej dla określonych 
obszarów” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi 
publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz 
określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji wraz 
z Decyzją nr RPSW.07.02.00-26-0039/16-00 z dnia 14 
marca 2018 roku 

959/19 14.08.2019 Zlecenie Pani Katarzynie Nowakowskiej, pracownikowi 
Departamentu Inwestycji i Rozwoju, przeprowadzenia 
dowodu z zeznań świadków (…) w ramach prowadzonego 
postępowania administracyjnego w sprawie określenia 
przypadającej do zwrotu przez (…) kwoty dofinansowania 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, wypłaconego na podstawie Umowy o 
dofinansowanie (…) wraz z odsetkami, w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych. W przypadku 
nieobecności ww. pracownika zleca się przeprowadzenie 
dowodu z zeznań świadków Pani Agnieszce Glejch, 
pracownikowi Departamentu Inwestycji i Rozwoju, 
wyznaczenie Pani Marty Lis, pracownika Departamentu 
Inwestycji i Rozwoju do sporządzenia protokołu z ww. 
czynności postępowania. 

960/19 14.08.2019 Zawarcie Aneksu nr 4 do Porozumienia w sprawie 
powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata  
2014 – 2020 z dnia 29 czerwca 2015 r. 

961/19 14.08.2019 Wyznaczenie reprezentanta Województwa 
Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa 
„Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. 

962/19 14.08.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy 
pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 
dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69589-uchwala-nr-0956-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69589.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69590-uchwala-nr-0957-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69590.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69591-uchwala-nr-0958-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69591.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69592-uchwala-nr-0959-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69592.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69593-uchwala-nr-0960-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69593.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69594-uchwala-nr-0961-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69594.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69595-uchwala-nr-0962-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69595.html


Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad 
dziećmi do lat 3, Konkurs dedykowany Obszarowi 
Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze,  Konkurs: 
RPSW.08.01.01-IZ.00-26-242/19 

963/19 14.08.2019 Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa 
i przebudowa ulic: Jana Henryka Dąbrowskiego w m. 
Chęciny gmina Chęciny". 

964/19 14.08.2019 Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 
„Rozbudowa skrzyżowania (typu rondo) ul. Piłsudskiego, 
Kazanowskiej, 3-go Maja w Końskich”.     

965/19 14.08.2019 Wyrażenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
zgody na posadowienie zbiornika paliwowego firmy Airbus 
Poland S.A. na terenie lotniska w Masłowie 
wykorzystywanego do gaszenia pożarów samolotu 
dromader M-18B stacjonującego na terenie Leśnej Bazy 
Lotniczej w Masłowie. 

966/19 14.08.2019 Wyrażenie opinii Zarządu Województwa w formie 
postanowienia do wniosku przedsiębiorcy Fotoze S.A. o 
udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w 
instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni 
fotowoltaicznej  

967/19 14.08.2019 Przyjęcie do realizacji Programu „Świętokrzyska Karta 
Zawodowej Rodziny Zastępczej” oraz ustanowienia jego 
regulaminu. 

968/19 14.08.2019 Rozpatrzenie oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na 
realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez 
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszczowie. 

969/19 14.08.2019 Upoważnienie do składania oświadczeń woli dla Henryki 
Baran, zastępcy dyrektora Departamentu Cyfryzacji, 
Geodezji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 

970/19 14.08.2019 W sprawie przekazania uprawnień kierownikom 
wojewódzkich jednostek budżetowych 

 
 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69596-uchwala-nr-0963-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69596.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69597-uchwala-nr-0964-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69597.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69598-uchwala-nr-0965-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69598.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69599-uchwala-nr-0966-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69599.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69600-uchwala-nr-0967-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69600.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69601-uchwala-nr-0968-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69601.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69602-uchwala-nr-0969-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69602.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69603-uchwala-nr-0970-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69603.html


971/19 22.08.2019 Wyrażenia zgody na cesję wierzytelności, 

wynikających z umowy podwykonawstwa 

nr 1/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

972/19 22.08.2019 w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu 

Higienicznemu z siedzibą w Warszawie 

realizacji zadania publicznego z zakresu 

ochrony i promocji zdrowia, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert 

973/19 22.08.2019 Rozpatrzenia wyników konsultacji 

społecznych do projektów Uchwał Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawach: 1.wprowadzenia zmian do 

Statutów następujących podmiotów 

leczniczych: - Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy, - Wojewódzkiego 

Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,  

2. nadania Statutu Regionalnemu Centrum 

Naukowo – Technologicznemu w 

Podzamczu.  

974/19 22.08.2019 w sprawie zatwierdzenia programu kontroli 

w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii  

w Morawicy 

975/19 22.08.2019 w sprawie udzielenia upoważnień do 

przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim 

Centrum Psychiatrii w Morawicy 

976/19 22.08.2019 określenia (…), przypadającej do zwrotu 

kwoty dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, udzielonego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 na podstawie umowy o dofinansowanie 

nr (…), terminu od którego nalicza się odsetki 

oraz sposobu zwrotu środków. 

977/19 22.08.2019 przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu 

Plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie – 

Moja Innowacyjna Gmina”, organizowanego 

przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i 

Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu 

Wiedzy. 

978/19 22.08.2019 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy 

ocenionych projektów Oś 8 – Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.4.3 

Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji 

osób dorosłych w obszarze ICT i języków 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69696-uchwala-nr-0971-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69696.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69697-uchwala-nr-0972-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69697.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69698-uchwala-nr-0973-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69698.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69699-uchwala-nr-0974-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69699.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69700-uchwala-nr-0975-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69700.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69701-uchwala-nr-0976-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69701.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69702-uchwala-nr-0977-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69702.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69703-uchwala-nr-0978-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69703.html


obcych poprzez realizację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych – ZIT Konkurs 

dedykowany Kieleckiemu Obszarowi 

Funkcjonalnemu, Konkurs: RPSW.08.04.03-

IZ.00-26-241/19 przyjętej przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą 

Nr 905/19 z dnia 31 lipca 2019 r. 

979/19 22.08.2019 Zatwierdzenia zaktualizowanego składu 

osobowego Komisji Oceny Projektów 

oceniającej projekty konkursowe 

współfinasowane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 

przyjętego przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 686/15 z dnia 

09.09.2015 r. i zaktualizowanego 

Uchwałami Nr: 794/15 z dnia 28.10.2015 r., 

816/15 z dnia 05.11.2015 r., 978/15 z dnia 

16.12.2015 r., 1088/16 z dnia 13.01.2016 r., 

1115/16 z dnia 28.01.2016 r., 1391/16 z dnia 

27.04.2016 r., 1445/16 z dnia 20.05.2016 r., 

1741/16 z dnia 31.08.2016 r., 1783/16 z dnia 

21.09.2016 r., 1920/16 z dnia 09.11.2016 r., 

2014/16 z dnia 30.11.2016 r., 2171/17 z dnia 

04.01.2017 r., 3071/17 z dnia 04.10.2017 r., 

3327/17 z dnia 13.12.2017 r., 4160/18 z dnia 

02.08.2018 r., 4230/18 z dnia 27.08.2018 r., 

4591/18 z dnia 21.11.2018 r., 484/19 z dnia 

17.04.2019 r., 738/19 z dnia 18.06.2019 r. 

980/19 22.08.2019 Rozpatrzenie oferty w trybie 

pozakonkursowym na realizację zadania z 

zakresu pomocy społecznej przez Klub 

Sportowy Pactum Scyzory Kielce, ul. 

Batalionów Chłopskich 77, 25-671 Kielce 

981/19 22.08.2019 w sprawie: udzielenia Pani Aleksandrze 

Marcinkowskiej pełnomocnictwa do 

kierowania Wojewódzkim Urzędem Pracy, 

będącym wojewódzką samorządową 

jednostką organizacyjną samorządu 

województwa. 

982/19 22.08.2019 w sprawie: udzielenia upoważnienia 

Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Kielcach do realizacji postanowień 

wynikających z umów zawieranych z 

Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej na podstawie art. 109 ust. 7a 

ustawy o promocji zatrudnienia                                  

i instytucjach rynku pracy. 

983/19 22.08.2019 w  sprawie:  udzielenia  upoważnienia   

Dyrektorowi   Wojewódzkiego   Urzędu   

Pracy w Kielcach do podpisywania z 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69704-uchwala-nr-0979-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69704.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69705-uchwala-nr-0980-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69705.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69706-uchwala-nr-0981-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69706.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69707-uchwala-nr-0982-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69707.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69708-uchwala-nr-0983-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69708.html


Instytucją Zarządzającą Porozumień o 

powierzenie realizacji w województwie Osi 

Priorytetowej VI „Pomoc Techniczna” i 

Działań ujętych w Priorytecie 

Inwestycyjnym 8 Osi Priorytetowej I 

„Osoby  młode  na rynku  pracy”  w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój oraz realizacji wynikających z nich 

zadań, jak również możliwości udzielania 

przez Dyrektora WUP dalszych upoważnień 

Wicedyrektorom Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Kielcach. 

984/19 22.08.2019 w sprawie: udzielenia upoważnienia 

Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Kielcach do realizacji zadań 

wynikających z podpisanych z Instytucją 

Pośredniczącą Porozumień w sprawie 

dofinansowania Działań 6.1, 6.2 oraz 8.1 w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, jak również możliwości udzielania 

przez Dyrektora WUP dalszych upoważnień 

Wicedyrektorom Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Kielcach. 

985/19 22.08.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa w 

formie postanowienia do wniosku 

przedsiębiorcy "CERRAD" Sp. z o. o. o 

udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie 

energii elektrycznej 

986/19 22.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 

rok 

987/19 22.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 

rok 

988/19 22.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 

rok 

989/19 22.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 

rok 

990/19 22.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 

rok 

991/19 22.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 

rok 

992/19 22.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 

rok 

993/19 22.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 

rok 

994/19 22.08.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2019 – 2043 
 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69709-uchwala-nr-0984-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69709.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69710-uchwala-nr-0985-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69710.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69711-uchwala-nr-0986-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69711.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69712-uchwala-nr-0987-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69712.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69713-uchwala-nr-0988-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69713.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69714-uchwala-nr-0989-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69714.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69715-uchwala-nr-0990-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69715.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69716-uchwala-nr-0991-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69716.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69717-uchwala-nr-0992-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69717.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69718-uchwala-nr-0993-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69718.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69719-uchwala-nr-0994-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69719.html


971/19 22.08.2019 Wyrażenia zgody na cesję wierzytelności, 

wynikających z umowy podwykonawstwa 

nr 1/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

972/19 22.08.2019 w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu 

Higienicznemu z siedzibą w Warszawie 

realizacji zadania publicznego z zakresu 

ochrony i promocji zdrowia, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert 

973/19 22.08.2019 Rozpatrzenia wyników konsultacji 

społecznych do projektów Uchwał Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawach: 1.wprowadzenia zmian do 

Statutów następujących podmiotów 

leczniczych: - Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy, - Wojewódzkiego 

Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,  

2. nadania Statutu Regionalnemu Centrum 

Naukowo – Technologicznemu w 

Podzamczu.  

974/19 22.08.2019 w sprawie zatwierdzenia programu kontroli 

w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii  

w Morawicy 

975/19 22.08.2019 w sprawie udzielenia upoważnień do 

przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim 

Centrum Psychiatrii w Morawicy 

976/19 22.08.2019 określenia (…), przypadającej do zwrotu 

kwoty dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, udzielonego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 na podstawie umowy o dofinansowanie 

nr (…), terminu od którego nalicza się odsetki 

oraz sposobu zwrotu środków. 

977/19 22.08.2019 przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu 

Plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie – 

Moja Innowacyjna Gmina”, organizowanego 

przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i 

Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu 

Wiedzy. 

978/19 22.08.2019 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy 

ocenionych projektów Oś 8 – Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.4.3 

Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji 

osób dorosłych w obszarze ICT i języków 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69696-uchwala-nr-0971-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69696.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69697-uchwala-nr-0972-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69697.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69698-uchwala-nr-0973-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69698.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69699-uchwala-nr-0974-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69699.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69700-uchwala-nr-0975-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69700.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69701-uchwala-nr-0976-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69701.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69702-uchwala-nr-0977-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69702.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69703-uchwala-nr-0978-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69703.html


obcych poprzez realizację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych – ZIT Konkurs 

dedykowany Kieleckiemu Obszarowi 

Funkcjonalnemu, Konkurs: RPSW.08.04.03-

IZ.00-26-241/19 przyjętej przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą 

Nr 905/19 z dnia 31 lipca 2019 r. 

979/19 22.08.2019 Zatwierdzenia zaktualizowanego składu 

osobowego Komisji Oceny Projektów 

oceniającej projekty konkursowe 

współfinasowane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 

przyjętego przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 686/15 z dnia 

09.09.2015 r. i zaktualizowanego 

Uchwałami Nr: 794/15 z dnia 28.10.2015 r., 

816/15 z dnia 05.11.2015 r., 978/15 z dnia 

16.12.2015 r., 1088/16 z dnia 13.01.2016 r., 

1115/16 z dnia 28.01.2016 r., 1391/16 z dnia 

27.04.2016 r., 1445/16 z dnia 20.05.2016 r., 

1741/16 z dnia 31.08.2016 r., 1783/16 z dnia 

21.09.2016 r., 1920/16 z dnia 09.11.2016 r., 

2014/16 z dnia 30.11.2016 r., 2171/17 z dnia 

04.01.2017 r., 3071/17 z dnia 04.10.2017 r., 

3327/17 z dnia 13.12.2017 r., 4160/18 z dnia 

02.08.2018 r., 4230/18 z dnia 27.08.2018 r., 

4591/18 z dnia 21.11.2018 r., 484/19 z dnia 

17.04.2019 r., 738/19 z dnia 18.06.2019 r. 

980/19 22.08.2019 Rozpatrzenie oferty w trybie 

pozakonkursowym na realizację zadania z 

zakresu pomocy społecznej przez Klub 

Sportowy Pactum Scyzory Kielce, ul. 

Batalionów Chłopskich 77, 25-671 Kielce 

981/19 22.08.2019 w sprawie: udzielenia Pani Aleksandrze 

Marcinkowskiej pełnomocnictwa do 

kierowania Wojewódzkim Urzędem Pracy, 

będącym wojewódzką samorządową 

jednostką organizacyjną samorządu 

województwa. 

982/19 22.08.2019 w sprawie: udzielenia upoważnienia 

Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Kielcach do realizacji postanowień 

wynikających z umów zawieranych z 

Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej na podstawie art. 109 ust. 7a 

ustawy o promocji zatrudnienia                                  

i instytucjach rynku pracy. 

983/19 22.08.2019 w  sprawie:  udzielenia  upoważnienia   

Dyrektorowi   Wojewódzkiego   Urzędu   

Pracy w Kielcach do podpisywania z 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69704-uchwala-nr-0979-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69704.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69705-uchwala-nr-0980-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69705.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69706-uchwala-nr-0981-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69706.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69707-uchwala-nr-0982-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69707.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69708-uchwala-nr-0983-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69708.html


Instytucją Zarządzającą Porozumień o 

powierzenie realizacji w województwie Osi 

Priorytetowej VI „Pomoc Techniczna” i 

Działań ujętych w Priorytecie 

Inwestycyjnym 8 Osi Priorytetowej I 

„Osoby  młode  na rynku  pracy”  w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój oraz realizacji wynikających z nich 

zadań, jak również możliwości udzielania 

przez Dyrektora WUP dalszych upoważnień 

Wicedyrektorom Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Kielcach. 

984/19 22.08.2019 w sprawie: udzielenia upoważnienia 

Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Kielcach do realizacji zadań 

wynikających z podpisanych z Instytucją 

Pośredniczącą Porozumień w sprawie 

dofinansowania Działań 6.1, 6.2 oraz 8.1 w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, jak również możliwości udzielania 

przez Dyrektora WUP dalszych upoważnień 

Wicedyrektorom Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Kielcach. 

985/19 22.08.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa w 

formie postanowienia do wniosku 

przedsiębiorcy "CERRAD" Sp. z o. o. o 

udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie 

energii elektrycznej 

986/19 22.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 

rok 

987/19 22.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 

rok 

988/19 22.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 

rok 

989/19 22.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 

rok 

990/19 22.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 

rok 

991/19 22.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 

rok 

992/19 22.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 

rok 

993/19 22.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 

rok 

994/19 22.08.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2019 – 2043 
 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69709-uchwala-nr-0984-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69709.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69710-uchwala-nr-0985-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69710.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69711-uchwala-nr-0986-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69711.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69712-uchwala-nr-0987-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69712.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69713-uchwala-nr-0988-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69713.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69714-uchwala-nr-0989-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69714.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69715-uchwala-nr-0990-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69715.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69716-uchwala-nr-0991-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69716.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69717-uchwala-nr-0992-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69717.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69718-uchwala-nr-0993-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69718.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69719-uchwala-nr-0994-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69719.html


995/19 

 

26.08.2019 

 

udzielenie przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Pani Katarzynie Kubickiej - 

pełniącej obowiązki Dyrektora Departamentu 

Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego  

w Kielcach, upoważnienia do działania w 

imieniu Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego, pełniącego funkcję 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oraz do 

składania oświadczeń woli w obszarze 

działania Departamentu Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

996/19 26.08.2019 udzielenie przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Panu Arturowi Potaczała - 

pełniącemu obowiązki Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Społecznego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach - upoważnienia 

do działania w imieniu Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego, pełniącego funkcję 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do 

składania oświadczeń woli w obszarze 

działania Departamentu Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

997/19 27.08.2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planów finansowych, 

sporządzonych przez samodzielne publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej, dla których 

podmiotem tworzącym                                        

jest Województwo Świętokrzyskie za I 

półrocze 2019 r. 

998/19 27.08.2019 w sprawie dokonania oceny sytuacji 

ekonomiczno – finansowej samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 

których podmiotem tworzącym jest 

Województwo Świętokrzyskie za 2018 rok 

999/19 27.08.2019 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu 

Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe z siedzibą w Kielcach realizacji 

zadania publicznego z zakresu ochrony  

i promocji zdrowia, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

1000/19 27.08.2019 Przyjęcia projektu zmiany Planu Ewaluacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69782-uchwala-nr-0995-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69782.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69783-uchwala-nr-0996-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69783.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69784-uchwala-nr-0997-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69784.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69785-uchwala-nr-0998-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69785.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69786-uchwala-nr-0999-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69786.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69787-uchwala-nr-1000-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69787.html


2020 

1001/19 27.08.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów 

oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania Oś 9 –  

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii 

społecznej, Konkurs: RPSW.09.03.01-IZ.00-

26-237/19 

 

1002/19 27.08.2019 Zatwierdzenia wersji 9.1 dokumentu pn. 

"Instrukcje wykonawcze Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Kielcach pełniącego rolę 

Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów 

Inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v Osi 

Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" w 

związku z aktualizacją części procedur. 

1003/19 27.08.2019 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej 

1004/19 27.08.2019 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Zabiegane 

Starachowice w Starachowicach realizacji 

zadania publicznego imprezy biegowej pn. 

Bieg Niepodległości Starachowice, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

1005/19 27.08.2019 Przyjęcie stanowiska w sprawie projektu 

uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego wprowadzającej na terenie 

województwa świętokrzyskiego ograniczeń 

lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, 

w których następuje spalanie paliw, tzw. 

uchwały antysmogowej, zgłoszonego przez 

Stowarzyszenie Przyjazne Kielce w trybie 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

1006/19 27.08.2019 Petycji Pana Wacława Kędry z dnia 2 

czerwca 2019 r. w sprawie życia 

zbiorowego  

i pogorszenia się ochrony zdrowia, 

bezpieczeństwa oraz komfortu i spokoju 

życia mieszkańców wsi Piaski woj. 

świętokrzyskie gm. Jędrzejów w związku ze 

szkodliwym działaniem Świętokrzyskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

 

1007/19 27.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1008/19 27.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69788-uchwala-nr-1001-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69788.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69789-uchwala-nr-1002-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69789.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69790-uchwala-nr-1003-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69790.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69792-uchwala-nr-1004-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69792.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69793-uchwala-nr-1005-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69793.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69794-uchwala-nr-1006-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69794.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69795-uchwala-nr-1007-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69795.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69796-uchwala-nr-1008-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69796.html


1009/19 27.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok  

1010/19 27.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok  

1011/19 27.08.2019 zmian w budżecie województwa na 2019 rok  

1012/19 27.08.2019 w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich 

jednostek budżetowych  

1013/19 27.08.2019 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – 

Katarzyna Kubicka  

1014/19 27.08.2019 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – Artur 

Potaczała  

1015/19 30.08.2019  w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

województwa na I półrocze 2019 roku”  

1016/19 30.08.2019  w sprawie przyjęcia „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej województwa świętokrzyskiego na lata 

2019 – 2043, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I 

półrocze 2019 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszej 

uchwały.  

1017/19 4.09.2019 Zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 32/18 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach III rundy 

konkursowej jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 

– Innowacje i Nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości  RPOWŚ   na lata 2014 – 

2020;   

1018/19 4.09.2019 Określenia spółce ENERKO TECHNICS Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z siedzibą: Szczukowice 102B, 26-065 

Piekoszów, nr KRS 0000614022, przypadającej do zwrotu 

kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr 

RPSW.02.05.00-26-0436/16-00, terminu od którego nalicza się 

odsetki oraz sposobu zwrotu  środków. 

1019/19 4.09.2019 Przyjęcia zaktualizowanego Wykazu Kandydatów na Ekspertów 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

1020/19 4.09.2019 Wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania 

udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

1021/19 4.09.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69797-uchwala-nr-1009-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69797.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69798-uchwala-nr-1010-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69798.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69799-uchwala-nr-1011-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69799.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69800-uchwala-nr-1012-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69800.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69801-uchwala-nr-1013-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69801.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69802-uchwala-nr-1014-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69802.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69825-uchwala-nr-1015-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69825.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69824-uchwala-nr-1016-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69824.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69841-uchwala-nr-1017-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69841.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69842-uchwala-nr-1018-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69842.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69843-uchwala-nr-1019-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69843.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69844-uchwala-nr-1020-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69844.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69845-uchwala-nr-1021-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69845.html


rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Konkurs: RPSW.08.05.01-

IZ.00-26-250/19 

1022/19 4.09.2019 Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planów 

finansowych za I półrocze 2019 roku, przedłożonych przez 

samorządowe instytucje kultury. 

1023/19 4.09.2019 Zmiana uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 

307/19 w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych 

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2019 r. 

1024/19 4.09.2019 Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie określenia „Regulaminu 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli 

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 

oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego” 

1025/19 4.09.2019 Wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do 

dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Wojciechowice na lata 2019 - 2033”, w zakresie koordynacji 

współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką 

energetyczną państwa 

1026/19 4.09.2019 Upoważnienie Arkadiusza Ślipikowskiego z-cę Dyrektora 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich 

dokumentów w  tym finansowych i umów dotyczących projektu 

konkursowego ”Liderzy kooperacji” w przypadku nieobecności 

Pani Elżbiety Korus Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego. 

1027/19 4.09.2019 Upoważnienie Pana Arkadiusza Ślipikowskiego z-cy Dyrektora 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich 

dokumentów w  tym finansowych i umów dotyczących projektu 

konkursowego pn. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa 

wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po 

wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w 

przypadku nieobecności Pani Elżbiety Korus Dyrektora 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

1028/19 4.09.2019 Przyjęcie regulaminu konkursu Lider Ekonomii Społecznej w 

ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia 

Społeczna”, realizowanego na podstawie Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-

2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii społecznej i 

przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69846-uchwala-nr-1022-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69846.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69847-uchwala-nr-1023-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69847.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69848-uchwala-nr-1024-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69848.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69849-uchwala-nr-1025-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69849.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69850-uchwala-nr-1026-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69850.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69851-uchwala-nr-1027-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69851.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69852-uchwala-nr-1028-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69852.html


zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz 

ekonomii społecznej 

1029/19 4.09.2019 Rozpatrzenie uwag i wniosków do założeń uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów 

w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw. 

1030/19 4.09.2019 Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w 

zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw i skierowanie do wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz 

starostów z terenu województwa świętokrzyskiego celem 

zaopiniowania oraz przekazanie do konsultacji ze Świętokrzyską 

Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami. 

1031/19 4.09.2019 Zmiana uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

3467/18 z dnia 24.01.2018r., zmienionej uchwałą nr 4093/18 z 

dnia 11.07.2018r., zmienionej uchwałą 463/19  z dnia 

10.04.2019 r. w sprawie akceptacji harmonogramu czynności 

związanych z likwidacją wojewódzkiej samorządowej jednostki 

budżetowej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Kielcach. 

1032/19 4.09.2019 Wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

1033/19 4.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1034/19 4.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1035/19 4.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1036/19 4.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1037/19 4.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1038/19 4.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1039/19 4.09.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2019 – 2043 

1040/19 10.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1041/19 10.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1042/19 10.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1043/19 10.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1044/19 13.09.2019 Zmiana Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie 

powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

1045/19 13.09.2019 rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków  

przeznaczonych do zakontraktowania i wyboru projektów w 

ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-258/19 – konkurs poświęcony 

wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują 

szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej   w zakresie ginekologii 

i/lub położnictwa. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69853-uchwala-nr-1029-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69853.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69854-uchwala-nr-1030-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69854.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69855-uchwala-nr-1031-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69855.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69856-uchwala-nr-1032-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69856.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69857-uchwala-nr-1033-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69857.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69858-uchwala-nr-1034-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69858.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69859-uchwala-nr-1035-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69859.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69860-uchwala-nr-1036-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69860.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69861-uchwala-nr-1037-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69861.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69862-uchwala-nr-1038-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69862.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69863-uchwala-nr-1039-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/69863.html
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1040.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1041.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1042.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1043.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1044.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1045.2019.zip


1046/19 13.09.2019 zmiany Uchwały nr 2171/13 z dnia 11 września 2013 roku w 

sprawie dofinansowania projektu konkursowego jednostki 

organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

działającej w formie jednostki budżetowej nieposiadającej 

osobowości prawnej pod nazwą „Tworzenie kompleksowych 

terenów inwestycyjnych w Podzamczu k. Chęcin” w ramach 

Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów 

inwestycyjnych”  Osi Priorytetowej  

2. „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa

informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji.

1047/19 13.09.2019 zmiany Uchwały nr 3002/14 z dnia 10 września 2014 roku w 

sprawie dofinansowania konkursowego projektu Regionalnego 

Centrum Naukowo – Technologicznego - jednostki 

organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

działającej w formie jednostki budżetowej nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach Działania 2.1 „Rozwój 

innowacji, wspieranej działalności dydaktycznej i badawczej 

szkół wyższych oraz placówek sektora „badania 

 i rozwój”  Osi Priorytetowej 2. „Wsparcie innowacyjności, 

budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału 

inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz 

określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

1048/19 13.09.2019 zmiany załącznika 1 i 2 do uchwały nr 4026/18 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego  z dnia 20 czerwca 2018 roku 

w sprawie projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-

IZ.00-26-154/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna 

gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020; 

1049/19 13.09.2019 Zmiany załącznika nr 2 i nr 3 do Uchwały nr 3788/18  Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia  18 kwietnia 2018r. w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu  

i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-

26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój miast

Działania 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich’’

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

1050/19 13.09.2019 Zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji 

Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinasowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

RPOWŚ na lata 2014-2020 przyjętego przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 686/15 z dnia 

09.09.2015 r. i zaktualizowanego Uchwałami Nr: 794/15 z dnia 

28.10.2015 r., 816/15 z dnia 05.11.2015 r., 978/15 z dnia 

16.12.2015 r., 1088/16 z dnia 13.01.2016 r., 1115/16 z dnia 

28.01.2016 r., 1391/16 z dnia 27.04.2016 r., 1445/16 z dnia 

20.05.2016 r., 1741/16 z dnia 31.08.2016 r., 1783/16 z dnia 

21.09.2016 r., 1920/16 z dnia 09.11.2016 r., 2014/16 z dnia 

http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1046.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1047.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1048.2019.zip
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1049.2019.zip
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1050.2019.pdf


30.11.2016 r., 2171/17 z dnia 04.01.2017 r., 3071/17 z dnia 

04.10.2017 r., 3327/17 z dnia 13.12.2017 r., 4160/18 z dnia 

02.08.2018 r., 4230/18 z dnia 27.08.2018 r., 4591/18 z dnia 

21.11.2018 r., 484/19 z dnia 17.04.2019 r., 738/19 z dnia 

18.06.2019 r., 979/19 z dnia 22.08.2019 r. 

1051/19 13.09.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów 

wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne  

i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 

9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs 

dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o 

najgorszym dostępie do usług publicznych, Konkurs: 

RPSW.09.02.01-IZ.00-26-251/19 

1052/19 13.09.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa DW 756 w m. Łagów  od 

km ok. 29+892 do km ok. 30+850”. 

1053/19 13.09.2019 Przyjęcie zasad współpracy Województwa Świętokrzyskiego z 

innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie 

budowy i utrzymania chodników, ścieżek rowerowych i ciągów 

pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich. 

1054/19 13.09.2019 w sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w 

Czerwonej Górze 

1055/19 13.09.2019 zmiany uchwały nr 4111/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na uczestnictwo i realizację zadania przez Zespół Szkół 

Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze w Projekcie partnerskim pod nazwą 

"Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa 

Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) w ramach Konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18 w Działaniu 

7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ 

2014-2020 wspólnie z 49 zadeklarowanymi podmiotami - 

gminami z terenu województwa świętokrzyskiego 

Na podstawie art. 14 ust.1 pkt 1oraz art. 41 ust.1 i ust.2 pkt 4, 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa ( t.j. 

Dz.U. 2019 poz. 512). 

1056/19 13.09.2019 przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

regulaminu konkursu pn.: "Szybuj bezpiecznie w internetowej 

chmurze 2019", wyrażenia zgody na ufundowanie nagród dla 

uczestników ww. konkursu. 

1057/19 13.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatu Buskiego na 

dysponowanie udziałem Województwa Świętokrzyskiego, 

wynoszącym 454/5205, we współwłasności nieruchomości 

położonej w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 2, oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0010, jako działka nr 

199/1 o pow. 0,0408 ha, na cele budowlane, polegające na 

realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa budynku administracji 

publicznej o klatkę schodową wraz z dźwigiem osobowym, z 

wewnętrznymi instalacjami wodociągową, centralnego 

ogrzewania i elektryczną”. 

http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1051.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1052.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1053.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1054.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1055.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1056.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1057.2019.pdf


1058/19 18.09.2019 zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego 
wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej pod 
nazwą Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych w Kielcach. 

1059/19 18.09.2019 zmiany Uchwały nr 3237/17 z dnia 22 listopada 2017 roku w 
sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów 
(KOP) - obowiązującego dla konkursów ogłaszanych po wejściu 
w życie ustawy z 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 
niektórych innych ustaw (konkursy ogłaszane od 2 września 
2017 roku) oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów 
(KOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.  

1060/19 18.09.2019 zmiany Uchwały Nr 436/19 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie 
rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 
przeznaczonych do zakontraktowania i wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18 – w ramach 
Działania 7.4 ,, Rozwój infrastruktury edukacyjnej i 
szkoleniowej’’ Osi priorytetowej 7 ,, Sprawne usługi publiczne’’ 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

1061/19 18.09.2019 zmiany Uchwały nr 4529/18 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie 
rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania 
w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.04.04.00-IZ.00-26-181/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 
– Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.4 Zachowanie
dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –
2020.

1062/19 18.09.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy 
pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 
dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.6 
Wzrost jakości edukacji ogólnej ZIT - Upowszechnianie i wzrost 
jakości edukacji przedszkolnej – ZIT. Konkurs dedykowany 
Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu, Konkurs: 
RPSW.08.03.06-IZ.00-26-248/19 

1063/19 18.09.2019 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 106/03 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003 r. 
dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom 
gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego 
zmienionego uchwałami Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego: uchwały nr 1669/2009 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r., 
uchwały nr 2037/2009 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 23 września 2009 r., 
uchwały nr 2065/2009 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70149-uchwala-nr-1058-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70149.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70150-uchwala-nr-1059-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70150.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70151-uchwala-nr-1060-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70151.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70152-uchwala-nr-1061-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70152.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70153-uchwala-nr-1062-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70153.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70154-uchwala-nr-1063-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70154.html


z dnia 30 września 2009 r., uchwały nr 2882/2010 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2009 r., 
uchwały nr 541/2011 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 7 września 2011r., uchwały nr 955/2012 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2012 r., 
uchwały nr 1699/2013 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2013r., uchwały nr 
2606/2014 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2014r., uchwały nr 792/2015 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 
2015r., uchwały nr 1647/2016 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r., uchwały nr 2457/2017 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2017 
r., uchwały nr 3836/2018 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 r., uchwały nr 831/19 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2019 r. 
Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018r., uchwały nr 831/19 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2019r. 

1064/19 18.09.2019 Udzielenia panu Damianowi Urbanowskiemu Dyrektorowi 
Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach pełnomocnictwa. 

1065/19 18.09.2019 Udzielenia panu Karolowi Rożkowi Zastępcy Dyrektora 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach pełnomocnictwa. 

1066/19 18.09.2019 zmiany w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach 

1067/19 18.09.2019 określenia wykazu konkursów, olimpiad oraz turniejów 
uprawniających do uzyskania premii punktowej oraz wzorów 
dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się  
o przyznanie stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu 
stypendialnego 

1068/19 18.09.2019 określenia wykazu konkursów, olimpiad oraz turniejów 
uprawniających do uzyskania premii punktowej oraz wzorów 
dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się  
o przyznanie stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu 
stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych 

1069/19 18.09.2019 powołania komisji ds. nagród w celu wyłonienia kandydatów do 
nagrody „Talenty Świętokrzyskie” 

1070/19 18.09.2019 powołania Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-
Technologicznego w Podzamczu. 

1071/19 18.09.2019 Wyrażenia zgody na cesję wierzytelności, wynikających z 
umowy podwykonawstwa nr 21/U/2017 z dnia 31 maja 2017 r. 

1072/19 18.09.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 2081/16 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego  
z dnia 14 grudnia 2016 roku, dotyczącej „zasad udzielania 
zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji 
przetargowej”  

1073/19 18.09.2019 wyrażenia zgody dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z 
siedzibą w Tarnowie na dysponowanie nieruchomością 
stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną 
w Kielcach, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, w 
obrębie 0020, jako działki nr 375/10 o pow. 0,0061 ha i nr 
375/92 o pow. 5,9970 ha, na cele budowlane, polegające na 
budowie gazociągu i przyłącza gazowego s/ć do budynku 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70155-uchwala-nr-1064-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70155.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70156-uchwala-nr-1065-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70156.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70157-uchwala-nr-1066-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70157.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70158-uchwala-nr-1067-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70158.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70159-uchwala-nr-1068-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70159.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70160-uchwala-nr-1069-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70160.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70161-uchwala-nr-1070-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70161.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70162-uchwala-nr-1071-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70162.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70163-uchwala-nr-1072-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70163.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70164-uchwala-nr-1073-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70164.html


  mieszkalnego przy ul. Jeziorko 5. 

1074/19  18.09.2019  Zmian w budżecie województwa na 2019 rok  

1075/19  18.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1076/19 18.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1077/19 18.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1078/19 18.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1079/19 18.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1080/19 18.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1081/19 25.09.2019 Zmiana uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr 3163/17 z dnia 02.11.2017r., 

zmienionej uchwałą nr 4084/18 z dnia 04.07.2018r., 

zmienionej uchwałą nr 392/19 z dnia 27.03.2019r., w 

sprawie powierzenia obowiązków i uprawnień 

likwidatora wojewódzkiej samorządowej jednostki 

organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą 

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Kielcach. 

1082/19 25.09.2019 Zmiana uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr 3467/18 z dnia 24.01.2018r. 

zmienionej uchwałą nr 4093/18 z dnia 11.07.2018r., 

zmienionej uchwałą nr 463/19 z dnia 10.04.2019r., 

zmienionej uchwałą 1031/19 z dnia 04.09.2019r., w 

sprawie akceptacji harmonogramu czynności 

związanych z likwidacją wojewódzkiej samorządowej 

jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. 

1083/19 25.09.2019 Wyrażenie zgody dla Gminy Kielce na usunięcie 

krzewu z terenu nieruchomości stanowiącej własność 

Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach 

przy al. IX Wieków Kielc, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków, w obrębie 0010, jako działka nr 

961/50 o pow. 1,7728 ha. 

1084/19 25.09.2019 Wyrażenie zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach na usunięcie drzew z terenu 

nieruchomości stanowiącej własność Województwa 

Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. 

Grunwaldzkiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów i 

budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 389/6 o 

pow. 0,5012 ha. 

1085/19 25.09.2019 Zmiana Uchwały nr 4529/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2018 roku w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów 

do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-181/18  

w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne 

i kulturowe Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020. 

1086/19 25.09.2019 zmiany uchwały nr 4478/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 31.10.2018 roku w sprawie 

dofinansowania konkursowego projektu 

http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1074.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1075.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1076.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1077.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1078.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1079.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1080.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1081.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1082.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1083.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1084.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1085.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1086.2019.pdf


WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod 

nazwą „Szkolne Pracownie Informatyczne 

Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” w 

ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej” w Osi Priorytetowej 7. 

„Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad  

i trybu jego realizacji. 

1087/19 25.09.2019 Przyjęcia Raportu monitoringowego z realizacji 

Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 

2020 roku 

1088/19 25.09.2019 zmiany Uchwały Nr 436/19 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2019 roku w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia 

poziomu środków  przeznaczonych do 

zakontraktowania i wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 

zamkniętego  nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18 – w 

ramach Działania 7.4 ,, Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej’’ Osi priorytetowej 7 ,, 

Sprawne usługi publiczne’’ Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020.  

1089/19 25.09.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 

8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej, Konkurs dedykowany jest Obszarowi 

Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym 

dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie), 

Konkurs: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-247/19 

1090/19 25.09.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu 

opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku 

aktywności zawodowej - Konkurs dedykowany jest 

Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o 

najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary 

wiejskie), Konkurs: RPSW.08.02.01-IZ.00-26-257/19 

1091/19 25.09.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie opieki nad dziećmi do 

http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1087.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1088.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1089.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1090.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1091.2019.pdf


lat 3, Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-246/19 

1092/19 25.09.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna 

osób dorosłych,   Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-

240/19 

1093/19 25.09.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 

9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, 

Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej 

Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług 

publicznych (obszary wiejskie), Konkurs: 

RPSW.09.02.03-IZ.00-26-261/19 

1094/19 25.09.2019 Zatwierdzenia dokumentu pn. "Warunki realizacji 

Priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś 

priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach", w związku z 

aktualizacją dokumentu zatwierdzonego przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego w dniu 8 maja 2019 r. 

uchwałą nr 543/19. 

1095/19 25.09.2019 Wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania 

udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020. 

1096/19 25.09.2019 Udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Barbary 

Zdańskiej-Dyrek kierownikowi Oddziału Planowania, 

Nadzoru i Energetyki Departamentu Transportu i 

Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego, w związku z wszczętym 

postępowaniem w Starostwie Powiatowym w Kielcach 

w sprawie usunięcia przeszkód lotniczych ( drzew i 

krzewów)  stanowiących zagrożenie dla ruchu 

lotniczego na lotnisku Masłów k/Kielc nieruchomości 

należącej do Województwa Świętokrzyskiego, 

reprezentowanego przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego. 

1097/19 25.09.2019 Udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Ewy Wołkowskiej 

podinspektora Oddziału Planowania, Nadzoru i 

Energetyki Departamentu Transportu i Komunikacji 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w związku z wszczętym 

postępowaniem w Starostwie Powiatowym w Kielcach 

w sprawie usunięcia przeszkód lotniczych ( drzew i 

http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1092.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1093.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1094.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1095.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1096.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1097.2019.pdf


krzewów)  stanowiących zagrożenie dla ruchu 

lotniczego na lotnisku Masłów k/Kielc nieruchomości 

należącej do Województwa Świętokrzyskiego, 

reprezentowanego przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego. 

1098/19 25.09.2019 Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. 

Daleszyce ul. Kilińskiego”.     

1099/19 25.09.2019 Zajęcie stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej Nr 0220T Włoszczowa – Czerwonka 

– Ludynia – Kozłów - Małogoszcz tj. Włoszczowa od 

torów PKP (linii nr 61 Kielce – Fosowskie) do 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 0260T Krasocin – 

Ostrów – Czerwonka, składający się z działek ewid. Nr 

685 i 686 obręb Nieznanowice i z części działki nr 971 

obręb Ostrów.       

1100/19 25.09.2019 W sprawie powołania komisji stypendialnej 

1101/19 25.09.2019 W sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie 

stypendiów w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów 

liceów ogólnokształcących w ramach projektu 

pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego 

pn. Świętokrzyski program stypendialny 

1102/19 25.09.2019 W sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie 

stypendiów w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów 

szkół zawodowych w ramach projektu 

pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego 

pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów 

szkół zawodowych. 

1103/19 25.09.2019 W sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Pani Darii 

Dyktyńskiej ze stanowiska zastępcy dyrektora ds. 

naukowych Muzeum Narodowego w Kielcach. 

1104/19 25.09.2019 W sprawie powołania Dyrektora Świętokrzyskiego 

Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

1105/19 25.09.2019 Przyznanie stypendium studentom kształcącym się na 

kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

1106/19 25.09.2019 Przyjęcia i przekazania do rozpatrzenia Sejmikowi 

Województwa Świętokrzyskiego projektów uchwał w 

sprawach wprowadzenia zmian w Statutach 

Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy i 

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach 

oraz nadania Statutu Regionalnemu Centrum Naukowo 

– Technologicznemu                           w Podzamczu 

1107/19 25.09.2019 Rozpatrzenie oferty złożonej w trybie 

pozakonkursowym na realizację zadania 

 z zakresu pomocy społecznej przez Integracyjny Klub 

Sportowy „DEBIUT” Stąporków, ul. Plac Wolności 

7/4, 26-220 Końskie. 

1108/19 25.09.2019 Wyrażenie zgody na umieszczenie Herbu Województwa 

Świętokrzyskiego na przedmiotach mających charakter 

promocyjno-reklamowy oraz pismach kierowanych do 

instytucji i urzędów, pismach okolicznościowych, listach 

gratulacyjnych oraz koszulkach. 

http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1098.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1099.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1100.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1101.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1102.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1103.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1104.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1105.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1106.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1107.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1108.2019.pdf


1109/19 25.09.2019 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli dla 
Krzysztofa Ołowni na czas pełnienia funkcji Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia. 

1110/19 25.09.2019 Wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach. 

1111/19 25.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1112/19 25.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1113/19 25.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1114/19 25.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1115/19 25.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1116/19 25.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1117/19 25.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1118/19 25.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1119/19 25.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1120/19 25.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1121/19 25.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1122/19 25.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1123/19 25.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1124/19 25.09.2019 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego 
na lata 2019 – 2043 

1125/19 25.09.2019 Przekazanie uprawnień kierownikom wojewódzkich 
jednostek budżetowych 

1126/19 25.09.2019 Zmiana Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Nr 108/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. 

1127/19 25.09.2019 Zmiana Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Nr 109/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. 

1128/19 30.09.2019 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy "Arka Noego" 
z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej realizacji zadania 
publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym – zwalczanie narkomanii, z 
pominięciem otwartego konkursu ofert 

1129/19 30.09.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1130/19 2.10.2019 Zatwierdzenia listy operacji typu "Gospodarka wodno - 

ściekowa"   w ramach działania "Podstawowe usługi i 
odnowa wsi na obszarach wiejskich" w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 8 lipca 
2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. 

1131/19 2.10.2019 Podjęcia Decyzji o dofinansowanie projektu Województwa 
Świętokrzyskiego  
na realizację projektu pozakonkursowego "Świętokrzyski 
program stypendialny”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego  

http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1109.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1110.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1111.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1112.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1113.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1114.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1115.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1116.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1117.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1118.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1119.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1120.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1121.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1122.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1123.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6784/uchwala.nr.1124.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1125.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1126.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1127.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1128.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1129.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70302-uchwala-nr-1130-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70302.html
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1131.2019.pdf


na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 - Rozwój edukacji i 
aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu 
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, 
Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego 
skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych 
(projekt pozakonkursowy). 

1132/19 2.10.2019 Podjęcia Decyzji o dofinansowanie projektu Województwa 
Świętokrzyskiego  
na realizację projektu pozakonkursowego "Świętokrzyski 
program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” 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 oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 
8.5.2 - Realizacja programu stypendialnego skierowanego 
do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego 
(projekt pozakonkursowy). 

1133/19 2.10.2019 Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu 
nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-261/19, w ramach Osi 9 – 
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój 
wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

1134/19 2.10.2019 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów 
oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 
projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój 
edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Poddziałanie Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie 
jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz 
tworzenia i rozwoju CKZiU dedykowany Obszarowi 
Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze, Konkurs: 
RPSW.08.05.01-IZ.00-26-238/19 przyjętych przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 929/19 z dnia 
7 sierpnia 2019 r. 

1135/19 2.10.2019 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Muzeum Wsi kieleckiej w Kielcach za 2019 i 2020 r. 

1136/19 2.10.2019 udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Zawierusze - 
Dyrektorowi  Regionalnego Centrum Naukowo – 
Technologicznego w Podzamczu  

1137/19 2.10.2019 przeprowadzenia konsultacji projektu Programu 
Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z 
Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r. oraz powołania 
zespołu opiniodawczo - konsultacyjnego projekt  
Programu.   

1138/19 2.10.2019 Udzielenia upoważnienia Pani Elżbiecie Korus, 
Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70304-uchwala-nr-1132-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70304.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70305-uchwala-nr-1133-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70305.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70306-uchwala-nr-1134-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70306.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70307-uchwala-nr-1135-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70307.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70308-uchwala-nr-1136-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70308.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70309-uchwala-nr-1137-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70309.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70310-uchwala-nr-1138-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70310.html


Świętokrzyskiego oraz Panu Arkadiuszowi 
Ślipikowskiemu, Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań 
oraz podpisywania wszelkich dokumentów, w tym 
finansowych i umów dotyczących projektu 
pozakonkursowego ”Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. 

1139/19 2.10.2019 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 
1140/19 2.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1141/19 2.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1142/19 2.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1143/19 2.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1144/19 2.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1145/19 2.10.2019 w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych

1146/19 2.10.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2019 – 2043

1147/19 11.10.2019 Zmiany Uchwały nr 206/19 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie 
rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-197/18  
z zakresu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo 
naturalne i kulturowe Działania 4.2 Gospodarka odpadami 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

1148/19 11.10.2019 zmiany Uchwały Nr 2781/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w 
sprawie rozstrzygnięcia konkursu, przesunięcia środków 
pomiędzy kategoriami interwencji, zwiększenia poziomu 
środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach 
konkursu i warunkowego wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16 w 
ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i 
kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

1149/19 11.10.2019 Zaliczenia wpłaty w kwocie 5 000,00 złotych, dokonanej w 
dniu 12 sierpnia 2019 r. na poczet zobowiązań (..) z tytułu 
przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z 
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o 
dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-191/11-00, 
zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr 
RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-191/11-2019/02 z dnia 27 
marca 2019 r. 

1150/19 11.10.2019 określenia Gminie Górno z siedzibą: Górno 169, 26-008 
Górno, przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
udzielonego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70311-uchwala-nr-1139-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70311.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70312-uchwala-nr-1140-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70312.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70313-uchwala-nr-1141-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70313.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70314-uchwala-nr-1142-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70314.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70315-uchwala-nr-1143-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70315.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70316-uchwala-nr-1144-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70316.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70317-uchwala-nr-1145-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70317.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70318-uchwala-nr-1146-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70318.html
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1147.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1148.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1149.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1150.2019.pdf


RPSW.06.03.00-26-0001/16-00, terminu od którego 
nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków. 

1151/19 11.10.2019 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych 
projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 
– Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja 
formalna i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: 
RPSW.08.05.03-IZ.00-26-240/19 przyjętych przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1092/19 z 
dnia 25 września 2019 r. 

1152/19 11.10.2019 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych 
projektów oraz Zaktualizowanie Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 
– Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój 
wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs dedykowany 
Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o 
najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary 
wiejskie), Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-261/19 
przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Uchwałą Nr 1093/19 z dnia 25 września 2019 r. 

1153/19 11.10.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy 
pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 
dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z 
ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 
społecznych. Konkurs dedykowany Obszarowi 
Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze, Konkurs: 
RPSW.09.02.01-IZ.00-26-259/19 

1154/19 11.10.2019 Wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania 
udzielonego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020. 

1155/19 11.10.2019 w sprawie zlecenia Kieleckiemu Klubowi Bokserskiemu 
RUSHH w Kielcach realizacji zadania publicznego - 
turnieju bokserskiego pn. VII Memoriał Leszka Drogosza, 
z pominięciem otwartego konkursu ofert 

1156/19 11.10.2019 w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Okręgowemu 
Związkowi Tenisa Stołowego  
w Kielcach, realizacji zadania publicznego turniej tenisa 
stołowego pn. Dzień Niepodległości 1918 – 2019, z 
pominięciem otwartego konkursu ofert 

1157/19 11.10.2019 w sprawie przyznania nagród „Talenty Świętokrzyskie” 
1158/19 11.10.2019  

http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1151.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1152.2019.pdf
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http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1154.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1155.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1156.2019.pdf
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 zlecenia Stowarzyszeniu Wspólnota Świętokrzyska 
realizacji zadania publicznego pn: „Tydzień Kultury 
Chrześcijańskiej”, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

1159/19 11.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Pani Joanny 
Kaczmarczyk na stanowisko zastępcy dyrektora ds. 
naukowych Muzeum Narodowego w Kielcach. 

1160/19 11.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie pana Szymona 
Białego ze stanowiska zastępcy dyrektora Wojewódzkiego 
Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach 

1161/19 11.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie pani Edyty 
Bobryk na stanowisko zastępcy dyrektora Wojewódzkiego 
Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach 

1162/19 11.10.2019 Wyrażenie zgody dla Pana Andrzeja Malca na oddanie w 
podnajem Panu Markowi Kalecie na okres 12 miesięcy 
części nieruchomości na lotnisku w Masłowie k/Kielc 
zabudowanej blaszanym hangarem. 

1163/19 11.10.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
do projektu dokumentu pn.: „Założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2019 - 2034”, w 
zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz 
zgodności z polityką energetyczną państwa 

1164/19 11.10.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
do aktualizacji projektu pn.: „Założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla Gminy Skarżysko - Kamienna na lata 2012 - 2027” – 
aktualizacja sierpień 2019, w zakresie koordynacji 
współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką 
energetyczną państwa 

1165/19 11.10.2019 zatwierdzenia szczegółowego Harmonogramu realizacji 
zadań Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu 
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na 
2020 rok w ramach Krajowego Programu. 

1166/19 11.10.2019 zmiany uchwały nr 2083/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. 
w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla 
świętokrzyskiego centrum rehabilitacji w Czarnieckiej 
Górze 

1167/19 11.10.2019 Udzielenia pożyczki długoterminowej dla 
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej 
Górze. 

1168/19 11.10.2019 Rozpatrzenie oferty złożonej w trybie pozakonkursowym 
na realizację zadania 
 z zakresu pomocy społecznej przez Stowarzyszenie 
„Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25-711 
Kielce. 

1169/19 11.10.2019 udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, 
upoważnienia do składania oświadczeń woli i 
podpisywania dokumentów dotyczących realizacji Projektu 
„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa 
Świętokrzyskiego” przez okres realizacji oraz trwałości 
projektu. 

1170/19 11.10.2019 udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, 
upoważnienia do składania oświadczeń woli i 
podpisywania dokumentów dotyczących realizacji Projektu 
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„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa 
Świętokrzyskiego” przez okres realizacji oraz trwałości 
projektu. 

1171/19 11.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1172/19 11.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1173/19 11.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1174/19 11.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1175/19 11.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1176/19 11.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1177/19 11.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1178/19 11.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1179/19 11.10.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2019 – 2043 

1180/19 16.10.2019 w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w 
Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i 
Transportu Sanitarnego w Kielcach 

1181/19 16.10.2019 w sprawie udzielenia upoważnień do przeprowadzenia 
kontroli w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa 
Medycznego i Transportu Medycznego w Kielcach 

1182/19 16.10.2019 w sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego 
dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w 
Kielcach 

1183/19 16.10.2019 dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 
nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 
5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 
„Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu 
jego realizacji oraz określenia szczegółowych zasad i trybu 
jego realizacji. 

1184/19 16.10.2019 rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektów do 
dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 Oś 
Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.4 
Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących 
zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, 
przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego 
infrastruktury transportu publicznego. 

1185/19 16.10.2019 wniosku (…), o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, jako Instytucja 
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wydał 
w dniu 24 lipca 2019 r. decyzję nr (…) określającą (…), 
przypadającą do zwrotu kwotę dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
udzielonego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
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http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1177.2019.pdf
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2014-2020 na podstawie umowy o dofinasowanie nr (…) o 
dofinansowanie projektu nr (…), termin od którego nalicza 
się odsetki oraz sposób zwrotu środków. 

1186/19 16.10.2019 Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 26). 

1187/19 16.10.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy 
pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 
dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z 
ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na 
zatrudnienie, Konkurs dedykowany Obszarowi 
Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie 
do usług publicznych (obszary wiejskie), Konkurs: 
RPSW.09.01.00-IZ.00-26-262/19 

1188/19 16.10.2019 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu FUN SPORT Kielce w 
Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Cykl turniejów 
eliminacyjnych do Świętokrzyskiego Mini Volley Cup, z 
pominięciem otwartego konkursu ofert 

1189/19 16.10.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 
„Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 0264T i 
nr 0265T w miejscowości Występy wraz z niezbędną 
infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi”.     

1190/19 16.10.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji pn.:   "Budowa drogi w 
Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego jako 63 KDL”. 

1191/19 16.10.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji pn.:   „Budowa 
publicznej drogi klasy D łączącej drogę powiatową nr 
0726T ulicę Opatowską z drogą gminną nr 310039T ulicą 
Szosik w miejscowości Bodzechów z odwodnieniem i 
oświetleniem”. 

1192/19 16.10.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji pn.:   „Budowa drogi 
łączącej drogę gminną 308043T Makoszyn – Stary Młyn z 
drogą gminną 308026T Lechów -Węgliska Dabrowa”.     

1193/19 16.10.2019 zmiany uchwały nr 3906/18 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie 
zatwierdzenia listy radnych Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, zmienionej uchwałami: 
nr 3996/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 
dnia 13 czerwca 2018 r., nr 527/19 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz nr 745/19 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 
czerwca 2019 r. 

1194/19 16.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach na usunięcie drzew z terenu 
nieruchomości stanowiącej własność Województwa 
Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. 
Langiewicza 2, oznaczonej w ewidencji gruntów i 

http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1186.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1187.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1188.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1189.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1190.2019.pdf
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http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1194.2019.pdf


budynków, w obrębie 0024, jako działki: nr 41/1, nr 41/2, 
nr 41/3 i nr 41/5 o łącznej pow. 0,7388 ha. 

1195/19 16.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1196/19 16.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1197/19 16.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1198/19 16.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1199/19 16.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1200/19 16.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1201/19 16.10.2019 Wskazania Członków Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Do Dokonania Czynności Prawnych 
Polegających Na Zaciągnięciu Pożyczki W Banku 
Rozwoju Rady Europy (Ceb) 

1202/19 23.10.2019 przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-282/19 w 
ramach Osi priorytetowej 7„Sprawne usługi publiczne” 
Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - 
konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów 
leczniczych, które realizują rzecz osób dorosłych 
stacjonarne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie 
rehabilitacji ogólnoustrojowej dedykowanej chorobom 
układu kostno-mięśniowego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

1203/19 23.10.2019 Zatwierdzenie zaktualizowanego Regulaminu Pracy 
Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
RPOWŚ na lata 2014-2020 w Departamencie Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami 
przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Uchwałą Nr 623/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r. i 
zaktualizowanym: Uchwałą Nr 1390/16 z dn. 27 kwietnia 
2016 r., Uchwałą Nr 2238/17 z dn. 25 stycznia 2017 r., 
Uchwałą Nr 2326/17 z dn. 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr 
2628/17 z dn. 26 maja 2017 r., Uchwałą Nr 3239/17 z dn. 
22 listopada 2017 r., Uchwałą Nr 3267/17 z dn. 29 
listopada 2017 r., Uchwałą nr 3577/18 z dn. 28 lutego 2018 
r., Uchwałą nr 3694/18 z dn. 28 marca 2018 r., Uchwałą nr 
3789/18 z dn. 18 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr 4013/18 z 
dn. 20 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr 4555/18 z dn. 15 
listopada 2018 r., Uchwałą Nr 407/19 z dn. 27 marca 2019 
r., Uchwałą Nr 754/19 z dn. 26 czerwca 2019 r. 

1204/19 23.10.2019 Akceptacja treści projektu uchwały Sejmiku 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. 

1205/19 23.10.2019 Udzielenie pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w 
sprawach objętych porządkiem 

http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1195.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1196.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1197.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1198.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1199.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1200.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1201.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1202.2019.zip
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1203.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1204.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1205.2019.pdf


obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 
„Przewozy Regionalne” w 
dniu 15.11.2019 r. 

1206/19 23.10.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie 
postanowienia do wniosku przedsiębiorcy Celsium serwis 
Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej o udzielenie 
koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej 

1207/19 23.10.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn .: 
"Zadanie 1: Rozbudowa skrzyżowania ulic St. Moniuszki 
/6 Września/ Nowowiejska w Starachowicach - na 
skrzyżowanie z wyspą centralną typu rondo. Zadanie 2: 
Rozbudowa ul. Moniuszki na odcinku pomiędzy ul. 6 
Września - Nowowiejska, a al. Św. Jana Pawła II w 
Starachowicach”. 

1208/19 23.10.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi 
gminnej nr 347006 T w ramach zadania „Przebudowa drogi 
wewnętrznej Trębowiec Krupów – DW 744””. 
NA PODSTAWIE: 

1209/19 23.10.2019 przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych 
projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego o zmianie Uchwały w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego 

1210/19 23.10.2019 Przyznania nagrody rocznej za 2018 rok Pani Annie 
Mikołajczyk - Dyrektorowi 
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. 

1211/19 23.10.2019 przyznania nagrody rocznej za 2018 rok Pani Marcie 
Solnicy – Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 
w Kielcach. 

1212/19 23.10.2019 Przyznania nagrody rocznej za 2018 rok Panu Youssefowi 
Sleimanowi – Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. 

1213/19 23.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach na usunięcie drzew z terenu 
nieruchomości stanowiących własność Województwa 
Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. 
Grunwaldzkiej 45, oznaczonych w ewidencji gruntów i 
budynków, w obrębie 0015, jako działki: nr 389/8, nr 389/9 
i nr 390/13 o łącznej pow. 6,0044 ha. 

1214/19 23.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1215/19 23.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1216/19 23.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1217/19 23.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1218/19 23.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1219/19 23.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1220/19 23.10.2019 w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 108/18 z dnia 31 grudnia 2018 r.  
1221/19 25.10.2019 przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych 

projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr 

http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1206.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1207.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1208.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1209.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1210.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1211.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1212.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1213.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1214.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1215.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1216.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1217.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1218.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1219.2019.pdf
http://www.bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1220.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70859-uchwala-nr-1221-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70859.html


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 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały 
nr XVIII/328/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 29 września 2008r. w sprawie nagrody 
Świętokrzyskiej Victorii. 

1222/19 30.10.2019 Aktualizacja wzorów umów i decyzji o dofinansowanie 
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 
przyjętych Uchwałą nr 862/15 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 18.11.2015 r. oraz 
aktualizowanych następującymi Uchwałami: nr 1142/16 z 
dnia 28.01.2016 r., nr 1520/16 z dnia 17.06.2016 r., nr 
1762/16 z dnia 14.09.2016 r., nr 2014/16 z dnia 21.12.2016 
r., nr 2762/17 z dnia 28.06.2017 r., nr 3238/17 z dnia 
22.11.2017 r., nr 3791/18 z dnia 18.04.2018 r., Nr 3992/18 
z dnia 13.06.2018 r.,  
nr 4113/18 z dnia 18.07.2018 r., nr 4338/18 z dnia 
27.09.2018 r., nr 203/19 z dnia 06.02.2019 r., nr 261/19 z 
dnia 27.02.2019 r. oraz 737/19 z dn. 18.06.2019 r. 

1223/19 30.10.2019 przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-
26-273/19 wraz z załącznikami w ramach Osi 
Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.1 
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs 
dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej 
niż równowartość 100 000 EUR. 

1224/19 30.10.2019 przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-
26-274/19 wraz z załącznikami w ramach Osi 
Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.1 
Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. 
Konkurs jest dedykowany projektom o wartości 
dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 
000 EUR. 

1225/19 30.10.2019 przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.03-IZ.00-
26-275/19 wraz z załącznikami w ramach Osi 
Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.3 
Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie 
stosowania TIK. Konkurs dedykowany jest projektom o 
wartości dofinansowania równej lub niższej niż 
równowartość 100 000 EUR. 

1226/19 30.10.2019 przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.04.02-IZ.00-
26-276/19 wraz z załącznikami w ramach Osi 
Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.4.2 
Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70805-uchwala-nr-1222-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70805.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70806-uchwala-nr-1223-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70806.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70807-uchwala-nr-1224-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70807.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70808-uchwala-nr-1225-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70808.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70809-uchwala-nr-1226-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70809.html


w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację 
oddolnych inicjatyw edukacyjnych. 
Konkurs jest dedykowany projektom o wartości 
dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 EUR. 

1227/19 30.10.2019 przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-
26-277/19 wraz z załącznikami w ramach Osi 
Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.1 
Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. 
Konkurs jest dedykowany projektom o wartości 
dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 EUR. 

1228/19 30.10.2019 przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-
26-278/19 wraz z załącznikami w ramach Osi 
Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.3 
Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Konkurs jest 
dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej 
niż równowartość 100 000 EUR. 

1229/19 30.10.2019 przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-
26-279/19 wraz z załącznikami w ramach Osi 
Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.3 
Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Konkurs jest 
dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej 
niż równowartość 100 000 EUR. 

1230/19 30.10.2019 przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.03-IZ.00-
26-280/19 wraz z załącznikami w ramach Osi 
Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.5.3 
Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.  
Konkurs jest dedykowany projektom o wartości 
dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 
000 EUR. 

1231/19 30.10.2019 przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.03-IZ.00-
26-281/19 wraz z załącznikami w ramach Osi 
Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.5.3 
Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.  
Konkurs jest dedykowany projektom o wartości 
dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 EUR. 

1232/19 30.10.2019 przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-
26-283/19 wraz z załącznikami w ramach Osi 
Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.1 
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs 
dedykowany projektom o wartości dofinansowania równej 
lub niżej niż równowartość 100 000 EUR. 

1233/19 30.10.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy 
pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70810-uchwala-nr-1227-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70810.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70811-uchwala-nr-1228-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70811.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70812-uchwala-nr-1229-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70812.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70813-uchwala-nr-1230-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70813.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70814-uchwala-nr-1231-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70814.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70815-uchwala-nr-1232-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70815.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70816-uchwala-nr-1233-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70816.html


dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z 
ubóstwem  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Konkurs: 
RPSW.09.02.01-IZ.00-26-256/19 

1234/19 30.10.2019 Wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania 
udzielonego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020. 

1235/19 30.10.2019 w sprawie: przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 
sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego i 
jej uzasadnienia. 

1236/19 30.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody dla firmy Wodociągi Kieleckie 
sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na prolongatę terminu 
wykonania nasadzeń zastępczych drzew, określonego w 
decyzji Nr 83/2017 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 5 września 
2017 r. Znak: ZN-DW.5134.296.61.2017. 

1237/19 30.10.2019 Aktualizacji Rocznego Planu Działań Informacyjnych i 
Promocyjnych na 2019 rok Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020. 

1238/19 30.10.2019 Zmiany Uchwały Nr 3324/17 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie 
dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 
nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 
5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 
„Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu 
jego realizacji. 

1239/19 30.10.2019 Zmiany Uchwały Nr 781/19 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 3 lipca 2019r. dotyczącej 
powołania Grup Roboczych ds. opracowania Strategii 
Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. 

1240/19 30.10.2019 Zmiany Uchwały Nr 780/19 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 3 lipca 2019r. dotyczącej 
powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju 
Województwa Świętokrzyskiego 2030+. 

1241/19 30.10.2019 Zmiany załącznika nr 2 i nr 3 do Uchwały nr 3788/18 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 
kwietnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i 
warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w 
ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi 
Priorytetowej 6 – Rozwój miast Działania 6.5 
,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich’’ 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70817-uchwala-nr-1234-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70817.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70818-uchwala-nr-1235-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70818.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70819-uchwala-nr-1236-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70819.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70820-uchwala-nr-1237-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70820.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70821-uchwala-nr-1238-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70821.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70822-uchwala-nr-1239-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70822.html
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1242/19 30.10.2019 rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-255/19 dla 
Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

1243/19 30.10.2019 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Pracownia 
Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego w Warszawie 
realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty edukacyjne 
dla młodzieży licealnej w Skarżysku-Kamiennej oraz 
towarzyszące mu retrospektywy Przeglądu Filmów 
Etnograficznych „Oczy i Obiektywy”, z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

1244/19 30.10.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji 
społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie: 
 określenia „Regulaminu przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty 
prowadzonych przez Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego”, 
 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. 

1245/19 30.10.2019 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach 
za 2019 i 2020 r. 

1246/19 30.10.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
do projektu dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla Gminy Morawica”, w zakresie koordynacji współpracy 
z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną 
państwa 

1247/19 30.10.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie 
postanowienia do wniosku przedsiębiorcy EKOPLON 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii 
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elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - 
elektrowni fotowoltaicznej 

1248/19 30.10.2019 Ustalenia kryteriów stosowanych przy tworzeniu rankingu 
inwestycji drogowych do 
realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027. 

1249/19 30.10.2019 w sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego 
dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w 
Morawicy   

1250/19 30.10.2019 w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Klubowi Amazonek 
przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach 
realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i 
promocji zdrowia, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

1251/19 30.10.2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela samorządu 
województwa do składu Rady Naukowej Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego 

1252/19 30.10.2019 w sprawie: określenia sposobu konsultowania projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 
sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na 
obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do 
kategorii ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami; 

1253/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1254/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1255/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1256/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1257/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1258/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1259/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1260/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1261/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1262/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1263/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1264/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1265/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1266/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1267/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1268/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1269/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1270/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1271/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1272/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1273/19 30.10.2019 W sprawie zmiany WPF WŚ na lata 2019-2043 
1274/19 30.10.2019 Dot. informacji o wykonaniu budżetu województwa za III 

kwartał 2019 roku 
1275/19 30.10.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
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1276/19 6.11.2019 Przyjęcia Regulaminu udzielania voucherów dla 
przedsiębiorstw wraz z wszystkimi załącznikami w ramach 
projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w 
regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi 
doradcze” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 oraz informacji nt. ogłoszenia II naboru na 
udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych. 

1277/19 6.11.2019 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych 
projektów Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie opieki nad dziećmi do lat 
3, Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-246/19 przyjętej 
przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 
1091/19 z dnia 25 września 2019 r. 

1278/19 6.11.2019 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w 
Kielcach za 2019  
i 2020  r.   

1279/19 6.11.2019 w sprawie przyjęcia informacji o wynikach konsultacji 
społecznych dotyczących projektów uchwał Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zasad 
przyznawania dodatków i rozliczania czasu pracy dla 
nauczycieli w szkołach podległych Województwu 
Świętokrzyskiemu 

1280/19 6.11.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa drogi 
gminnej – ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. 
Brzoskwiniowej do ul. Wapiennikowej.” 

1281/19 6.11.2019 Zmiany Uchwały Nr 312/19 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 6 marca 2019 r. powołującej 
Zespół Opiniujący wnioski w sprawach:  
- dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących 
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;  
- dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów tworzenia i 
działania zakładów aktywności zawodowej. 

1282/19 6.11.2019 przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji i 
konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w 
sprawie uchwalenia Statutu Województwa 
Świętokrzyskiego 

1283/19 6.11.2019 Zatwierdzenia zmian w Planie operacyjnym na lata 2018 – 
2019 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020 dla województwa świętokrzyskiego. 

1284/19 6.11.2019 w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 
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sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

1285/19 6.11.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia 
na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i 
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw, uzupełnionego o uwzględnione 
uwagi zgłoszone podczas procesu opiniowania i konsultacji 
oraz skierowanie do wójtów, burmistrzów, prezydentów 
oraz starostów z terenu województwa świętokrzyskiego 
celem ponownego zaopiniowania oraz przekazanie do 
ponownych konsultacji ze Świętokrzyską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami. 

1286/19 6.11.2019 przyjęcia sprawozdania z zakończenia czynności 
związanych z likwidacją wojewódzkiej samorządowej 
jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą 
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Kielcach. 
Z uwagi na obszerność dokumentacji załączniki do Sprawozdanie z 
zakończenia czynności związanych z likwidacją wojewódzkiej 
samorządowej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej pod 
nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach 
dostępne są do wglądu w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i 
Środowiska w Oddziale Badań i Rozwoju Rolnictwa w godzinach pracy 
Departamentu.  
W celu usprawnienia pracy prosimy i wcześniejsze uzgodnieniu terminu i 
zakresu materiału z pracownikiem Oddziale Badań i Rozwoju Rolnictwa 
tel. 41 342-15-81. 

1287/19 6.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1288/19 6.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1289/19 6.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1290/19 6.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1291/19 6.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1292/19 6.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1293/19 13.11.2019 Rozstrzygnięcie konkursu i wyboru projektów  

w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.07.03.00-IZ.00-26-263/19 – konkurs poświęcony 
wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które 
realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w 
zakresie neonatologii i/lub pediatrii. 

1294/19 13.11.2019 Umorzenie postępowania w przedmiocie określenia (…), 
kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z 
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020, na podstawie (…) o dofinansowanie 
Projektu (…). 

1295/19 13.11.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych  projektów oraz Listy 
pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 
dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z 
ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1285.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1286.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1287.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1288.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1289.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1290.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1291.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1292.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70976-uchwala-nr-1293-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70976.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70977-uchwala-nr-1294-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70977.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70978-uchwala-nr-1295-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70978.html


Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 
społecznych. Konkurs dedykowany Obszarowi 
Strategicznej Interwencji – obszary wiejskie o najgorszym 
dostępie do usług publicznych. 

1296/19 13.11.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów Oś 9 – 
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój 
wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs dedykowany 
Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary 
funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-
gospodarcze, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-272/19 

1297/19 13.11.2019 Zmiana uchwały Nr 2386 /2017 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie 
powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Wsi 
Kieleckiej w Kielcach. 

1298/19 13.11.2019 Zmiana uchwały Nr 3073/17 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia  4 października 2017 roku w 
sprawie wskazania przedstawicieli Województwa 
Świętokrzyskiego do Rady Muzeum przy Muzeum 
Narodowym w Kielcach 

1299/19 13.11.2019 Dokonanie wyboru firmy audytorskiej do badania 
sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii w Kielcach za 2019 i 2020 rok. 

1300/19 13.11.2019 Dokonanie wyboru firmy audytorskiej do badania 
sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach za 2019 i 2020 rok 

1301/19 13.11.2019 Dokonanie wyboru firmy audytorskiej do badania 
sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum 
Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za 2019 i 2020 rok. 

1302/19 13.11.2019 Dokonanie wyboru firmy audytorskiej do badania 
sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum 
Psychiatrii w Morawicy za 2019 i 2020 rok. 

1303/19 13.11.2019 Dokonanie wyboru firmy audytorskiej do badania 
sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w 
Kielcach  za 2019 i 2020 rok. 

1304/19 13.11.2019 Dokonanie wyboru firmy audytorskiej do badania 
sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze za 
2019 i 2020 rok. 

1305/19 13.11.2019 Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie Wystąpienia Pokontrolnego 
dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w 
Kielcach 

1306/19 13.11.2019 Zatwierdzenie programu kontroli w Wojewódzkim 
Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach. 

1307/19 13.11.2019 Udzielenie upoważnień do przeprowadzenia kontroli w 
Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach. 

1308/19 13.11.2019 Zgoda na zmianę przeznaczenia części dotacji przyznanej 
dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70979-uchwala-nr-1296-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70979.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70980-uchwala-nr-1297-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70980.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70981-uchwala-nr-1298-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70981.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70982-uchwala-nr-1299-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70982.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70983-uchwala-nr-1300-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70983.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70990-uchwala-nr-1301-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70990.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70991-uchwala-nr-1302-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70991.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70992-uchwala-nr-1303-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70992.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70993-uchwala-nr-1304-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70993.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70994-uchwala-nr-1305-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70994.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70995-uchwala-nr-1306-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70995.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70996-uchwala-nr-1307-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70996.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70997-uchwala-nr-1308-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70997.html


ramach Umowy Nr 62/A/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. 
1309/19 13.11.2019 Zmiana Uchwały Nr 124/19 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmienionej 
Uchwałą Nr 679/19 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie: 
1) Powołania Zespołu Opiniującego, którego zadaniem
będzie opracowywanie projektów opinii do wniosków o
wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się
turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2) Udzielenia upoważnienia dla Pani Renaty Janik -
Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego do
wydawania w imieniu Województwa Świętokrzyskiego
opinii, o których mowa w pkt 1, a także podpisywania
innych dokumentów dotyczących realizacji tego zadania.

1310/19 13.11.2019 wyrażenia zgody dla firmy Perfect Alfa sp. z o.o. spółka 
komandytowa z siedzibą w Bilczy na dysponowanie na cele 
budowlane nieruchomością stanowiącą własność 
Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach 
przy ul. Grota Roweckiego, oznaczoną w ewidencji 
gruntów i budynków, w obrębie 0032, jako działka nr 94/52 
o pow.
0, 8930 ha.

1311/19 13.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1312/19 13.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1313/19 13.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1314/19 13.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1315/19 13.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1316/19 14.11.2019 w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2020-2041 

1317/19 14.11.2019 w sprawie: projektu uchwały budżetowej województwa 
świętokrzyskiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i 
materiałami informacyjnymi 

1318/19 20.11.2019 Przyjęcia Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy 
Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 
2020. 

1319/19 20.11.2019 Przyjęcia Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy 
Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 
2020 w zakresie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Kielcach. 

1320/19 20.11.2019 W sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego ostatecznej wersji Regionalnego Planu 
Działań do międzynarodowego projektu realizowanego w 
ramach Programu Interreg Europe, akronim: ATM for 
SME`s. 

1321/19 20.11.2019 w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego upoważnienia dla Pani Jadwigi 
Głowienki – Kierownika Oddziału Rozliczeń w 
Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70998-uchwala-nr-1309-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70998.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70999-uchwala-nr-1310-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/70999.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71000-uchwala-nr-1311-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71000.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71001-uchwala-nr-1312-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71001.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71002-uchwala-nr-1313-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71002.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71003-uchwala-nr-1314-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71003.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71004-uchwala-nr-1315-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71004.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71005-uchwala-nr-1316-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71005.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71006-uchwala-nr-1317-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71006.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1318.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1319.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1320.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1321.2019.pdf


Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 
Kielcach do podpisywania dokumentów związanych z 
rozliczaniem i zatwierdzaniem wniosków o płatność w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym: 
kart weryfikacji wniosków o płatność, wezwań o zwrot 
środków z EFRR oraz pism o zatwierdzeniu wniosków o 
płatność kierowanych do beneficjentów RPOWŚ 2014-
2020 w systemie SL2014 

1322/19 20.11.2019 Przyjęcie Harmonogramu naborów wniosków o 
dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

1323/19 20.11.2019 zaliczenia wpłaty w kwocie 89 166,73 zł, dokonanej w dniu 
04 października 2019 r. na poczet zobowiązań DORBUD 
S.A. w restrukturyzacji KRS 0000157306, ul. Zagnańska 
153, 25-563 Kielce reprezentowanej przez Zarządcę 
Marcina Gonigroszka ul. Żelazna 41/1, 25-014 Kielce z 
tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz 
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o 
dofinansowanie nr UDA-RPSW.02.05.00-26-0603/16-00, 
zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr 
RPSW.IZ.UMWSW.02.05.00-26-0603/16-2019/02 z dnia 
15 maja 2019 r. 

1324/19 20.11.2019 zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 3667/18 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018r. w 
sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego 
konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 
(typ projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia) 
w ramach Osi Priorytetowej 7 – ,,Sprawne usługi 
publiczne’’ Działania 7.1 ,,Rozwój e-społeczeństwa’’ 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

1325/19 20.11.2019 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych 
projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 
– Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój 
wysokiej jakości usług społecznych, Konkurs: 
RPSW.09.02.01-IZ.00-26-256/19 przyjętych przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1233/19 z 
dnia 30 października 2019 r. 

1326/19 20.11.2019 Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy 
pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 
dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT, 
Konkurs w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne, Konkurs: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-266/19 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1322.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1323.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1324.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1325.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1326.2019.pdf


1327/19 20.11.2019 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych 
projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów 
wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i 
aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 8.4.3 Podnoszenie umiejętności lub 
kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków 
obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw 
edukacyjnych – ZIT Konkurs dedykowany Kieleckiemu 
Obszarowi Funkcjonalnemu, Konkurs: RPSW.08.04.03-
IZ.00-26-241/19 przyjętej przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 905/19 z dnia 31 lipca 2019 
r. a następnie zaktualizowanej Listy ocenionych projektów 
przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 
978/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

1328/19 20.11.2019 Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy 
pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 
dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z 
ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług 
społecznych i zdrowotnych – ZIT, Konkurs w ramach 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 
Konkurs: RPSW.09.02.02-IZ.00-26-265/19 

1329/19 20.11.2019 w sprawie przyznania stypendiów Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego 

1330/19 20.11.2019 zlecenia Stowarzyszeniu Teatr TeTaTeT realizacji zadania 
publicznego pn. Spektakl Floriana Zeller’a pt. 
„PRAWDA”, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

1331/19 20.11.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie 
postanowienia do wniosku przedsiębiorcy ANIMEX 
FOODS Sp. z o. o. Sp. k. o udzielenie promesy koncesji na 
wytwarzanie energii elektrycznej 

1332/19 20.11.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie 
postanowienia do projektu Planu Rozwoju w zakresie 
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 
energię elektryczną na lata 2020 – 2024 dla Pilkington 
Polska Sp. z o. o. 

1333/19 20.11.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie 
postanowienia do wniosku przedsiębiorcy Miejska 
Energetyka Cieplna Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowcu 
Świętokrzyskim o udzielenie koncesji na dystrybucję 
energii elektrycznej 

1334/19 20.11.2019 podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1327.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1328.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1329.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1330.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1331.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1332.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1333.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1334.2019.pdf


RPOWŚ 2014-2020. 
1335/19 20.11.2019 zmiany uchwały nr 4111/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2018 r. dotyczącej 
wyrażenia zgody na uczestnictwo i realizację zadania przez 
Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum 
Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w Projekcie 
partnerskim pod nazwą "Szkolne Pracownie Informatyczne 
Województwa Świętokrzyskiego”(e-Pracownie WŚ) w 
ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-
26-196/18 w Działaniu 7.4 Rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ 2014-2020 wspólnie z
49 zadeklarowanymi podmiotami - gminami z terenu
województwa świętokrzyskiego

1336/19 20.11.2019 Przyjęcie stanowiska w sprawie wniosku o zgłoszenie 
uchwały o prawidłowym spalaniu, wysunięty przez 
Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego  
w Poznaniu. 

1337/19 20.11.2019 zmiany Uchwały Nr 489/19 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie 
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. na realizację zadań 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie: 
1) dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.), dotyczących
obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami
osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych
obiektów;
2) dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności
zawodowej

1338/19 20.11.2019 w sprawie: ustalenia podziału środków Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego dla samorządów powiatowych na 
finansowanie w 2020 roku działań na rzecz kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawców. 

1339/19 20.11.2019 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – 
Piotr Kisiel 

1340/19 20.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1341/19 20.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1342/19 20.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1343/19 20.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1344/19 20.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1345/19 20.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1346/19 20.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1347/19 20.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1348/19 20.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1349/19 20.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1350/19 20.11.2019 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043 
1351/19 20.11.2019 W sprawie przekazania uprawnień kierownikom 

wojewódzkich jednostek budżetowych 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1335.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1336.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1337.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1338.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1339.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1340.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1341.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1342.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1343.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1344.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1345.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1346.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1347.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1348.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1349.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1350.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1351.2019.pdf


1352/19 20.11.2019 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego nr 108/18 z dnia 31.12.2019 r. 

1353/19 20.11.2019 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego nr 109/19 z dnia 31.12.2018 r. 

1354/19 20.11.2019 
 

W sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego nr 539/19 z dnia 30.04.2019 r. 

1355/19 27.11.2019 Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 27). 

1356/19 27.11.2019 Przyjęcie Regulaminu jednoetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19 w 
ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Osi 
priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

1357/19 27.11.2019 
 

Przyjęcie Regulaminu jednoetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-286/19 z zakresu 
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Osi 
priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

1358/19 27.11.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy 
pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 
dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju 
CKZiU, Konkurs: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19. 

1359/19 27.11.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy 
pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem 
projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości 
usług zdrowotnych, Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-
267/19 

1360/19 27.11.2019 Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-
26-289/20 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 
8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości 
edukacji ogólnej – ZIT - Rozwój szkolnictwa 
ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji 
kluczowych. Konkurs dedykowany jest projektom o 
wartości dofinansowania równej lub niższej niż 
równowartość 100 000 EUR. 

1361/19 27.11.2019 Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-
26-290/19 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 
8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1352.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1353.2019.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1354.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71276-uchwala-nr-1355-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71276.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71277-uchwala-nr-1356-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71277.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71278-uchwala-nr-1357-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71278.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71279-uchwala-nr-1358-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71279.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71280-uchwala-nr-1359-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71280.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71281-uchwala-nr-1360-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71281.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71282-uchwala-nr-1361-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71282.html


na lata 2014-2020, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i 
rozwoju CKZiU. Konkurs jest dedykowany projektom o 
wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100 
000 EUR. 

1362/19 27.11.2019 Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-
26-291/19 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej
8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości
kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i
rozwoju CKZiU. Konkurs jest dedykowany projektom o
wartości dofinansowania równej lub niższej niż
równowartość 100 000 EUR.

1363/19 27.11.2019 Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku 
przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 
o. o. w Pińczowie o zmianę koncesji na wytwarzanie
ciepła.

1364/19 27.11.2019 Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku 
przedsiębiorcy „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. z siedzibą 
w Kielcach o zmianę koncesji na wytwarzanie energii 
elektrycznej 

1365/19 27.11.2019 Akceptacja treści projektu uchwały Sejmiku 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 r. 

1366/19 27.11.2019 Akceptacja treści projektu uchwały Sejmiku w sprawie 
wyrażenia woli uczestnictwa Województwa 
Świętokrzyskiego w Spółce przekształconej „POLREGIO 
spółka akcyjna”. 

1367/19 27.11.2019 Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi 
gminnej Nr 331042T Konary - Kujawy”.   

1368/19 27.11.2019 Zlecenie dla Klubu Karate Kyokushin „Chikara” w 
Borkowie realizacji zadania publicznego pn. Udział w 
Turnieju International Friendship Karate Championships z 
pominięciem otwartego konkursu ofert. 

1369/19 27.11.2019 Uzgodnienie treści umowy w sprawie prowadzenia jako 
wspólnej instytucji kultury – Muzeum Okręgowego w 
Sandomierzu oraz ustalenia brzmienia statutu 

1370/19 27.11.2019 Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie zawiadomienia Rzecznika 
Dyscypliny Finansów Publicznych w Kielcach o 
ujawnionych okolicznościach wskazujących na możliwość 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

1371/19 27.11.2019 Przyjęcie Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego 
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

1372/19 27.11.2019 Przyjęcie  uchwały Zarządu  Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla  

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71283-uchwala-nr-1362-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71283.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71284-uchwala-nr-1363-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71284.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71285-uchwala-nr-1364-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71285.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71292-uchwala-nr-1365-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71292.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71286-uchwala-nr-1366-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71286.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71288-uchwala-nr-1367-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71288.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71289-uchwala-nr-1368-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71289.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71290-uchwala-nr-1369-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71290.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71291-uchwala-nr-1370-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71291.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71293-uchwala-nr-1371-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71293.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71287-uchwala-nr-1372-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71287.html


Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na 
użyczenie Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w  
Kielcach części nieruchomości, tj. 6 miejsc na 
przechowywanie zwłok, znajdujących się w pomieszczeniu 
oznaczonym jako „Przechowalnia zwłok”, mieszczącym się 
w budynku szpitala w Kielcach  przy ul. Radiowej 7. 

1373/19 27.11.2019 Ustalenie cen wywoławczych w pierwszych przetargach na 
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach 
przy ul. Langiewicza. 

1374/19 27.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1375/19 27.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1376/19 27.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1377/19 27.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1378/19 27.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1379/19 27.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1380/19 27.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1381/19 27.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1382/19 27.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1383/19 27.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1384/19 27.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1385/19 27.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1386/19 27.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1387/19 27.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1388/19 27.11.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1389/19 27.11.2019 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego 
na lata 2019 – 2043 

1390/19 4.12.2019  w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na lata 
2019-2020 

1391/19 4.12.2019  w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na lata 
2019-2021 

1392/19 4.12.2019  w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej 
Górze na lata 2019-2021 

1393/19 4.12.2019  w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na lata 
2019-2021 

1394/19 4.12.2019 Zmiany Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie 
powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020. 

1395/19 4.12.2019 zmiany uchwały nr 4423/18 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Rocznych Planach Działań w 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71294-uchwala-nr-1373-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71294.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71295-uchwala-nr-1374-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71295.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71296-uchwala-nr-1375-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71296.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71297-uchwala-nr-1376-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71297.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71298-uchwala-nr-1377-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71298.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71299-uchwala-nr-1378-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71299.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71300-uchwala-nr-1379-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71300.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71301-uchwala-nr-1380-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71301.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71302-uchwala-nr-1381-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71302.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71303-uchwala-nr-1382-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71303.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71304-uchwala-nr-1383-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71304.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71305-uchwala-nr-1384-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71305.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71306-uchwala-nr-1385-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71306.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71307-uchwala-nr-1386-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71307.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71308-uchwala-nr-1387-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71308.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71309-uchwala-nr-1388-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71309.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71310-uchwala-nr-1389-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71310.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1390.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1391.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1392.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1393.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1394.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1395.2019.pdf


ramach Osi priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPOWŚ 
na rok 2019 

1396/19 4.12.2019 Zmiany Uchwały Nr 3396/17 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 
dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 
nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 
5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 
„Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu 
jego realizacji. 

1397/19 4.12.2019 zaliczenia wpłaty w kwocie 4 504,58 zł, dokonanej w dniu 
16.10.2019 r. przez panią ….. na poczet zobowiązań pani 
…, z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania 
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o 
dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-…-00, zgodnie z 
ostateczną decyzją administracyjną nr 
RPSW.IZ.UMWSW.02.05.00-26-….-2019/07 z dnia 
22.08.2019 r. 

1398/19 4.12.2019 W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Tomaszowi 
Januszowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i 
Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz 
podpisywania wszelkich dokumentów w ramach realizacji 
Projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w 
Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II 
„Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i 
edukacji”, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi 
administracyjne”. 

1399/19 4.12.2019 W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Jackowi Sułkowi – 
Dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 
podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich 
dokumentów w ramach realizacji Projektu pn. „Standardy 
obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
- Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy,
gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości
usługi administracyjne”.

1400/19 4.12.2019 W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Tomaszowi 
Januszowi - Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i 
Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz 
podpisywania wszelkich dokumentów w ramach realizacji 
Projektu pn. „RESINDUSTRY” (Program Interreg Europe, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1396.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1397.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1398.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1399.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1400.2019.pdf


Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Cel 
szczegółowy 3.1 Poprawa wdrażania polityk i programów 
rozwoju regionalnego, w szczególności celu Inwestycje na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych 
przypadkach EWT, związanych z przejściem na 
gospodarkę niskoemisyjną) 

1401/19 4.12.2019 W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Jackowi Sułkowi - 
Dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 
podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich 
dokumentów w ramach realizacji Projektu pn. 
„RESINDUSTRY” (Program Interreg Europe, Oś 
priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Cel 
szczegółowy 3.1 Poprawa wdrażania polityk i programów 
rozwoju regionalnego, w szczególności celu Inwestycje na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych 
przypadkach EWT, związanych z przejściem na 
gospodarkę niskoemisyjną) 

1402/19 4.12.2019 Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu 
nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19, w ramach Osi 9 – 
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój 
wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

1403/19 4.12.2019 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych 
projektów oraz Zaktualizowanie Listy pozytywnie 
ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów 
wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne 
i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług 
zdrowotnych, Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19 
przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 27 listopada 2019 r 

1404/19 4.12.2019 przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-
26-288/20 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej
9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej
jakości usług zdrowotnych. Konkurs dedykowany
projektom o wartości dofinansowania wyższej niż
równowartość 100 000 EUR.

1405/19 4.12.2019 udzielenie, przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Pani Katarzynie Kubickiej - pełniącej obowiązki Dyrektora 
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienia do działania 
w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1401.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1402.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1403.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1404.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1405.2019.pdf


obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

1406/19 4.12.2019 udzielenie, przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Panu Arturowi Potaczale - pełniącemu obowiązki Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienia 
do działania w imieniu Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do 
składania oświadczeń woli w obszarze działania 
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

1407/19 4.12.2019 udzielenie, przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Pani Aleksandrze Półtorak-Wiśniewskiej – Kierownikowi 
Oddziału Oceny Projektów w Departamencie Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 
Kielcach upoważnienia do działania w imieniu Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze 
działania Departamentu Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

1408/19 4.12.2019 udzielenie, przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Panu Łukaszowi Grzesikowi – Kierownikowi Oddziału 
Rozliczeń Finansowych w Departamencie Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 
Kielcach, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze 
działania Departamentu Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

1409/19 4.12.2019 udzielenie, przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Pani Agnieszce Kubickiej – Kierownikowi Oddziału 
Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 
Kielcach upoważnienia do działania w imieniu Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze 
działania Departamentu Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

1410/19 4.12.2019 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda 
Gombrowicza w Kielcach za 2019 i 2020 r. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1406.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1407.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1408.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1409.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1410.2019.pdf


1411/19 4.12.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do 
projektu dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i 
Gminy Suchedniów na lata 2019 - 2034”, w zakresie 
koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z 
polityką energetyczną państwa 

1412/19 4.12.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do 
projektu dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i 
Gminy Bodzentyn - opracowane na lata 2020 - 2035”, w 
zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz 
zgodności z polityką energetyczną państwa 

1413/19 4.12.2019 Akceptacja treści Porozumienia 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. 

1414/19 4.12.2019 1. Uchylenia uchwały nr 2642/10 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie powołania z 
inicjatywy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów oraz przyjęcia 
Regulaminu określającego tryb powołania członków, organizację 
oraz tryb działania Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów 
wraz ze wszystkimi jej zmianami. 
2. Przyjęcie uchwały powołującej Świętokrzyską Radę Seniorów 
wraz z przyjęciem Statutu Świętokrzyskiej Rady Seniorów. 

1415/19 4.12.2019 w sprawie: wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Kielcach na wynajem części nieruchomości przy ul. Witosa 
86 w Kielcach na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kielcach. 

1416/19 4.12.2019 w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony 
środowiska dla powiatu włoszczowskiego na lata 2020-2025 z 
perspektywą do 2030 r.” 

1417/19 4.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1418/19 4.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1419/19 4.12.2019 w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom 

wojewódzkich jednostek budżetowych 
1420/19 9.12.2019 Zmiana Uchwały Nr 489/19 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2019 r. na realizację zadań Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego zmienionej Uchwałą Nr 1337/19 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 
2019 r. w zakresie: dofinansowania robót budowlanych w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.), 
dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z 
potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki 
tych obiektów oraz dofinansowania kosztów działania 
zakładów aktywności zawodowej. 

1421/19 11.12.2019 Wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania 
udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1411.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1412.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1413.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1414.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1415.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1416.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1417.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1418.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1419.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71474-uchwala-nr-1420-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71474.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71568-uchwala-nr-1421-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71568.html


1422/19 11.12.2019 rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 
przeznaczonych za zakontraktowania w ramach konkursu i 
wybór projektów do dofinansowania w ramach 
jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-
IZ.00-26-254/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne 
sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

1423/19 11.12.2019 Zmiany Uchwały Nr 3354/17 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie 
dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 
prawnej w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi 
Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu 
jego realizacji. 

1424/19 11.12.2019 w sprawie zlecenia dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce w Kielcach 
realizacji zadania publicznego pn. Wyjazd na IV Gwiazdkowy 
Festiwal Piłki Siatkowej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert 

1425/19 11.12.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 
łączącej drogę powiatową ul. Zachodnią z drogą wewnętrzną 
ul. Gimnazjalną w Końskich – budowa ogólnodostępnego 
parkingu na parametrach MOP I” 

1426/19 11.12.2019 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej 
od km 0+000 do km 0+564 Zakrzów – Nowa Wieś”.     

1427/19 11.12.2019 Przyjęcie sprawozdania za III kwartał 2019r Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z realizacji zadań 
rzeczowo-finansowych. 

1428/19 11.12.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie 
postanowienia do wniosku przedsiębiorcy ENGIE Zielona 
Energia Sp. z o. o. o zmianę koncesji na wytwarzanie energii 
elektrycznej. 

1429/19 11.12.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie 
postanowienia do wniosku przedsiębiorcy Veolia Południe Sp. 
z o. o. o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na 
przesyłanie i dystrybucję ciepła. 

1430/19 11.12.2019 Ustanowienie pełnomocnika do podpisania statutu spółki 
przekształconej, a także do czynności wynikających z 
ukonstytuowania spółki POLREGIO S.A. 

1431/19 11.12.2019 zmiany uchwały nr 3906/18 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie 
zatwierdzenia listy radnych Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, zmienionej uchwałami: nr 
3996/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 
czerwca 2018 r., nr 527/19 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2019r., nr 745/19 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 czerwca 
2019 r. oraz nr 1193/19 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019r. 

1432/19 11.12.2019 przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71569-uchwala-nr-1422-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71569.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71570-uchwala-nr-1423-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71570.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71571-uchwala-nr-1424-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71571.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71572-uchwala-nr-1425-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71572.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71573-uchwala-nr-1426-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71573.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71574-uchwala-nr-1427-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71574.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71575-uchwala-nr-1428-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71575.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71576-uchwala-nr-1429-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71576.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71577-uchwala-nr-1430-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71577.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71578-uchwala-nr-1431-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71578.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71579-uchwala-nr-1432-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71579.html


Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 
Kielcach. 

1433/19 11.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1434/19 11.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1435/19 11.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1436/19 11.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1437/19 11.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1438/19 11.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1439/19 11.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1440/19 11.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1441/19 11.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1442/19 11.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1443/19 11.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1444/19 11.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1445/19 11.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1446/49 11.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1447/19 11.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1448/19 11.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1449/19 11.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 
1450/19 11.12.2019 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego 
na lata 2019 – 2043 

1451/19 18.12.2019 Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 
publicznej „Szymanowice Dolne – Kamień w miejscowości 
Szymanowice Dolne”. 

1452/19 18.12.2019 Wyrażenie zgody na głosowanie pisemne uchwały 
Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o. o. poprzez 
zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o 
wykorzystanie zdolności przepustowej dla przewozu osób w 
rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020, czyli na głosowanie bez 
odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki. 

1453/19 18.12.2019 W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały 
Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na 
zaciągnięcie zobowiązania przez "Przewozy Regionalne" sp. z 
o. o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu 
osób w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020, o wartości 
przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 
szacunkowo do 254 000 000,00 zł netto. 

1454/19 18.12.2019 Odrzucenie propozycji poprawki do projektu Budżetu 
Województwa Świętokrzyskiego na 2020r., stanowiącej 
załącznik nr 1 do opinii Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71580-uchwala-nr-1433-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71580.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71581-uchwala-nr-1434-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71581.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71582-uchwala-nr-1435-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71582.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71583-uchwala-nr-1436-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71583.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71584-uchwala-nr-1437-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71584.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71585-uchwala-nr-1438-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71585.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71586-uchwala-nr-1439-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71586.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71587-uchwala-nr-1440-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71587.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71588-uchwala-nr-1441-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71588.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71589-uchwala-nr-1442-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71589.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71590-uchwala-nr-1443-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71590.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71591-uchwala-nr-1444-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71591.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71592-uchwala-nr-1445-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71592.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71593-uchwala-nr-1446-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71593.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71594-uchwala-nr-1447-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71594.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71595-uchwala-nr-1448-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71595.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71596-uchwala-nr-1449-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71596.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71597-uchwala-nr-1450-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71597.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1451.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1452.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1453.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1454.2019.pdf


1455/19 18.12.2019 Przyjęcie Rocznego Planu Działań Informacyjnych i 
Promocyjnych na 2020 rok dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020. 

1456/19 18.12.2019 Zmiana Uchwały nr 72/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. 
przyjmującej Decyzję Nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-00 o 
dofinansowaniu projektu pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji 
Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” 
Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych - jednostki organizacyjnej Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 
prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie 
obszarów cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4. 
„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 3668/18 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 roku, 
określającej szczegółowe zasady i tryb jego realizacji. 

1457/19 18.12.2019 zaliczenia wpłaty w kwocie 17 159,36 zł, dokonanej w dniu 
31.10.2019 r. przez panią Bożenę Korczak reprezentującą 
spółkę Sanatoria „Słowacki” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z siedzibą ul. 1-go Maja 33, 28-100 Busko 
– Zdrój, nr KRS 0000697752, z tytułu przypadającej do zwrotu
kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w
ramach umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-
0048/16-00, zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr
RPSW.IZ.UMWSW.02.05.00-26-0048/16-2019/10 z dnia
16.10.2019 r.

1458/19 18.12.2019 Zaliczenie wpłaty w kwocie 15 000,00 zł, dokonanej w dniu 
28.11.2019 r. przez panią Bożenę Korczak reprezentującą 
spółkę Sanatoria „Słowacki” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością,  
z siedzibą ul. 1-go Maja 33, 28-100 Busko – Zdrój, nr KRS 
0000697752, z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty 
dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 
dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o 
dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0048/16-00, zgodnie z 
ostateczną decyzją administracyjną nr 
RPSW.IZ.UMWSW.02.05.00-26-0048/16-2019/10  
z dnia 16.10.2019 r.  

1459/19 18.12.2019 Zmiana uchwały 3826/18 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie 
dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „Informatyzacja 
Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego 
(InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-
społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi 
publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz 
określenie szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

1460/19 18.12.2019 Zmiana załącznika nr 1 do Uchwały nr 3120/2017 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2017 
roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1455.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1456.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1457.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1458.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1459.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1460.2019.pdf


wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie 
dwuetapowego konkursu zamkniętego 
nr  RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16  dla Działania 7.2 
„Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii 
terytorialnej dla określonych obszarów” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014 – 2020. 

1461/19 18.12.2019 Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów w konkursie nr RPSW.01.01.00-
IZ.00-26-213/18 oraz zmiany załącznika do uchwały nr 75/18 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 
2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr 
RPSW.01.01.00-IZ.00-26-213/18 w ramach Osi Priorytetowej 
1 – Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury 
B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

1462/19 18.12.2019 Wydanie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania 
udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
wykorzystanego z naruszeniem procedur i niezgodnie z 
przeznaczeniem oraz określenia terminu, od którego nalicza się 
odsetki. 

1463/19 18.12.2019 Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr 
RPSW.09.01.00-IZ.00-26-271/19, w ramach Osi 9 – Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Działanie 9.1. Aktywna integracja osób zagrożonych 
ubóstwem lub  wykluczeniem społecznym poprzez 
wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. 

1464/19 18.12.2019 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy 
pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 
dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z 
ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna 
integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie, Konkurs: 
RPSW.09.01.00-IZ.00-26-271/19 

1465/19 18.12.2019 Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla 
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 

1466/19 18.12.2019 Zmiana Załącznika do uchwały Zarządu Województwa Nr 
1338/19 z dnia 20.11.2019 r. w związku z oczywistą omyłką 
dotyczącą kwoty przyznanej dla województwa 
świętokrzyskiego w ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego dla samorządów powiatowych na finansowanie 
w 2020 roku kształcenia ustawicznego pracodawców i ich 
pracowników (kwota uwzględniona w uchwale: 6.800,0 tys. zł, 
powinno być: 6.008,0 tys. zł). 

1467/19 18.12.2019 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału środków 
Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na 
finansowanie w 2020 roku programów na rzecz promocji  
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej oraz innych  
fakultatywnych zadań. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1461.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1462.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1463.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1464.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1465.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1466.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1467.2019.pdf


1468/19 18.12.2019 Wskazanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki 

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z 

o.o. z siedzibą w Kielcach – w ramach IV kadencji (lata: 2019, 

2020, 2021). 

1469/19 18.12.2019 Wyrażenia zgody dla firmy Wodociągi Kieleckie sp. z o.o. z 

siedzibą w Kielcach na dysponowanie na cele budowlane 

nieruchomością stanowiącą własność Województwa 

Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach przy al. IX Wieków 

Kielc, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 

0010, jako działka nr 961/50 o pow. 1,7728 ha 

1470/19 18.12.2019 Wniosek Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy o 

wyrażenie zgody na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości 

stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w 

Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59, oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków, w obrębie 0022, jako działka nr 60/27 o pow. 2,1180 ha. 

1471/19 18.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1472/19 18.12.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

1473/19 18.12.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

1474/19 18.12.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

1475/19 18.12.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

1476/19 18.12.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

1477/19 18.12.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

1478/19 18.12.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

1479/19 18.12.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

1480/19 18.12.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

1481/19 18.12.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

1482/19 18.12.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

1483/19 18.12.2019 Zmiany WPF Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2019-

2043 

1484/19 18.12.2019 Przekazanie uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek 

budżetowych 

1485/19 19.12.2019 Udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w dniu 31.12.2019 

r. w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki 

„Przewozy Regionalne” sp. z o.o. oraz do wykonywania prawa 

głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego. 

1486/19 19.12.2019 Akceptacji warunków ugody ustalonych w wyniku mediacji 

pomiędzy stronami sporu tj. SKANSKA S.A. z siedzibą w 

Warszawie, Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa, a 

Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez 

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

1487/19 19.12.2019 wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie 

postanowienia do wniosku przedsiębiorcy SPower Sudol Sp. z 

o. o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej 

w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni 

fotowoltaicznej 

1488/19 19.12.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

1489/19 31.12.2019 Zmiana uchwały nr 874/19 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1468.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1469.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1470.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1471.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1472.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1473.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1474.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1475.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1476.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1477.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1478.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1479.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1480.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1481.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1482.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1483.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1484.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1485.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1486.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1487.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6862/Uchwala.nr.1488.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71879-uchwala-nr-1489-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71879.html


przeznaczonych do zakontraktowania i wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 Oś 

Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.4 

Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia 

ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na 

energooszczędne. 

1490/19 31.12.2019 Wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do 

projektu aktualizacji Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia 

obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na 

lata 2020 – 2024 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z 

siedzibą w Tarnowie 

1491/19 31.12.2019 Podjęcie uchwały Zarządu Województwa w sprawie wyrażenia 

opinii do projektu dokumentu pn.: „Założenia do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2020 - 

2035” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami 

oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. 

1492/19 31.12.2019 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji i 

konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 

XIV/190/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 

listopada 2019 r. 

1493/19 31.12.2019 Wyrażenie zgody na dokonanie zmian w harmonogramie spłat 

pożyczki długoterminowej, udzielonej przez Województwo 

Świętokrzyskie Spółce Świętokrzyskie Centrum Innowacji i 

Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. 

1494/19 31.12.2019 Przyjęcie  uchwały Zarządu  Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na użyczenie pomieszczeń 

 o łącznej powierzchni 52,9 m2 mieszczących się w Oddziale 

Rehabilitacji II na rzecz podmiotów udzielających świadczeń 

zdrowotnych w ramach zawartych umów cywilnoprawnych. 

1495/19 31.12.2019 Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie ustanowienia nagrody pn. Świętokrzyska Victoria. 

1496/19 31.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1497/19 31.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1498/19 31.12.2019 Zmian w budżecie województwa na 2019 rok 

1499/19 31.12.2019 Zmiany w WPF 2019-2043 

1500/19 31.12.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

1501/19 31.12.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

1502/19 31.12.2019 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

1503/19 31.12.2019 Przekazanie uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek 

budżetowych 

Rok 2020 

1504/20 02.01.2020 powołania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

składu Kapituły XII edycji Nagrody Marszałka 

Świętokrzyska Victoria" 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71880-uchwala-nr-1490-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71880.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71881-uchwala-nr-1491-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71881.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71882-uchwala-nr-1492-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71882.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71883-uchwala-nr-1493-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71883.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71884-uchwala-nr-1494-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71884.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71885-uchwala-nr-1495-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71885.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71886-uchwala-nr-1496-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71886.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71887-uchwala-nr-1497-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71887.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71888-uchwala-nr-1498-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71888.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71889-uchwala-nr-1499-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71889.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71890-uchwala-nr-1500-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71890.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71891-uchwala-nr-1501-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71891.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71892-uchwala-nr-1502-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71892.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71893-uchwala-nr-1503-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71893.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71894-uchwala-nr-1504-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71894.html


1505/20 08.01.2020 wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Zespołu 

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach działań dotyczących 

kontynuacji funkcjonowania kolejki wąskotorowej 

dotychczas prowadzonej przez spółkę Świętokrzyska 

Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. 

w Jędrzejowie. 

1506/20 08.01.2020 zmiany uchwały nr 4478/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 31.10.2018 roku w sprawie 

dofinansowania konkursowego projektu 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą 

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa 

Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” w ramach Działania 

7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” w 

Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

1507/20 08.01.2020 Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 28). 

1508/20 08.01.2020 Wydania decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania w 

sprawie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

1509/20 08.01.2020 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia przebiegu 

istniejących dróg wojewódzkich w województwie 

świętokrzyskim. 

1510/20 08.01.2020 wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie 

postanowienia do wniosku przedsiębiorcy EPLANT 3 Sp. z 

o. o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii 

elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – 

elektrowni fotowoltaicznej 

1511/20 08.01.2020 wyrażenia opinii Zarządu Województwa w formie 

postanowienia do wniosku przedsiębiorcy EPLANT 5 Sp. z 

o. o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii 

elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – 

elektrowni fotowoltaicznej. 

1512/20 08.01.2020 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa 

zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego 

wykonanie przebudowy istniejącego układu 

komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu 

przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa–Kraków i 

skomunikowania Osiedla Dolna  Kamienna z Osiedlem 

Przydworcowym w Skarżysku Kamiennej“. 

1513/20 08.01.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia do zawarcia aneksu nr 1 

do Umowy partnerstwa zawartej między Partnerem 

wiodącym i Partnerami projektu w celu realizacji projektu 

#R043 RDI2CluB Program Interreg Region Morza 

Bałtyckiego 

1514/20 08.01.2020 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – P. 

Anna Grzela 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71895-uchwala-nr-1505-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71895.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71896-uchwala-nr-1506-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71896.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71897-uchwala-nr-1507-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71897.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71898-uchwala-nr-1508-2019/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71898.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71899-uchwala-nr-1509-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71899.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71900-uchwala-nr-1510-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71900.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71901-uchwala-nr-1511-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71901.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71902-uchwala-nr-1512-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71902.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71903-uchwala-nr-1513-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71903.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71904-uchwala-nr-1514-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71904.html


1515/20 08.01.2020 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – P. 

Jerzy Wrona 

1516/20 08.01.2020 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – P. 

Rafał Kosiński 

1517/20 08.01.2020 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – P. 

Henryka Baran 

1518/20 08.01.2020 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – P. 

Robert Janus 

1519/20 08.01.2020 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – P. 

Sławomir Leśniewski 

1520/20 08.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

1521/20 08.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

1522/20 08.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

1523/20 08.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2019 rok 

1524/20 08.01.2020 W sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej na 2020 r. 

1525/20 08.01.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041 

1526/20 15.01.2020 Zmiany Uchwały nr 1184/19 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 roku w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 Oś 

Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.4 

Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących 

zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, 

przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego 

infrastruktury transportu publicznego 

1527/20 15.01.2020 określenia (…), przypadającej do zwrotu kwoty 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, udzielonego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy 

o dofinansowanie nr (…), terminu, od którego nalicza się 

odsetki, oraz sposobu zwrotu środków 

1528/20 15.01.2020 określenia (…), przypadającej do zwrotu części 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie 

nr (…), oraz terminu, od którego nalicza się odsetki 

1529/20 15.01.2020 zaliczenia wpłaty w kwocie 8 000,00 złotych, dokonanej w 

dniu 29 listopada 2019 r. na poczet zobowiązań (…) z 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71905-uchwala-nr-1515-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71905.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71906-uchwala-nr-1516-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71906.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71907-uchwala-nr-1517-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71907.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71908-uchwala-nr-1518-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71908.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71909-uchwala-nr-1519-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71909.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71910-uchwala-nr-1520-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71910.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71911-uchwala-nr-1521-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71911.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71912-uchwala-nr-1522-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71912.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71913-uchwala-nr-1523-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71913.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71914-uchwala-nr1524-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71914.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71915-uchwala-nr-1525-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71915.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71948-uchwala-nr-1526-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71948.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71949-uchwala-nr-1527-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71949.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71950-uchwala-nr-1528-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71950.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71951-uchwala-nr-1529-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71951.html


tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz 

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o 

dofinansowanie nr (…), zgodnie z ostateczną decyzją 

administracyjną nr (…) z dnia 27 marca 2019 r.  

1530/20 15.01.2020 uchylenia Uchwały nr 1270/16 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie 

przyjęcia Wytycznych Instytucji Zarządzającej EFS w 

zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji 

Umowy o dofinansowanie projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego z załącznikami wraz z jej zmianami. 

1531/20 15.01.2020 przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.01-IZ.00-

26-298/20 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 

8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i 

wzrost jakości edukacji przedszkolnej Konkurs 

dedykowany projektom o wartości dofinansowania równej 

lub niższej niż równowartość 100 000 EUR. 

1532/20 15.01.2020 przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.01-IZ.00-

26-299/20 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 

8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i 

wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs 

dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej 

niż równowartość 100 000 EUR. 

1533/20 15.01.2020 Ustanowienie pełnomocnika na Walne Zgromadzenie 

Wspólników spółki „Przewozy 

Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

1534/20 15.01.2020 Rozpatrzenia wniosku Aeroklubu Kieleckiego z dnia 

04.11.2019 roku dotyczącego posadowienia pojemników 

naziemnych na paliwo samolotowe na terenie lotniska w 

Masłowie. 

1535/20 15.01.2020 Wyrażenie zgody panu Damianowi Urbanowskiemu 

Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach do 

zawarcia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego ugody 

przed sądem w trybie art. 184 i art. 185 §2 Kodeksu 

Postępowania Cywilnego z Drugą Stroną – 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. z 

siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 268A, 25-116 

Kielce, w zakresie spraw związanych z wykonaniem 

umowy nr 6/59/18/A/2016 z dnia 28 lipca 2016r. o 

realizację inwestycji pn.: „Budowa układu obwodnicowego 

m. Staszów DW 764” 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71952-uchwala-nr-1530-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71952.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71953-uchwala-nr-1531-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71953.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71954-uchwala-nr-1532-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71954.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71955-uchwala-nr-1533-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71955.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71956-uchwala-nr-1534-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71956.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71957-uchwala-nr-1535-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71957.html


1536/20 15.01.2020 Wyrażenia zgody na podpisanie przez Województwo 
Świętokrzyskie Listu intencyjnego ze Skarbem Państwa – 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, 
określającego warunki wzajemnych zobowiązań 
dotyczących realizacji inwestycji zarządcy drogi 
wojewódzkiej pn.: „Budowa odcinka DW744 od końca 
projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi 
wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na 
DK42” oraz inwestycji zarządcy drogi krajowej pn.: 
„Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu DK42” 

1537/20 15.01.2020 wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
w formie postanowienia do projektu aktualizacji Planu 
Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię elektryczną uzgodnionego na 
lata 2016 – 2020 w zakresie 2020 roku przedsiębiorstwa 
energetycznego PKP ENERGETYKA S.A. z siedzibą w 
Warszawie 

1538/20 15.01.2020 wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
w formie postanowienia do projektu aktualizacji Planu 
Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016 – 2020 
w zakresie 2020 roku przedsiębiorstwa energetycznego 
POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. 

1539/20 15.01.2020 Wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia 
działalności leczniczej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała 
w Czerwonej Górze 
poprzez utworzenie Poradni Chirurgicznej w Przychodni 
przy Szpitalu w Czerwonej 
Górze. 

1540/20 15.01.2020 w sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego 
dotyczącego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w 
Kielcach 

1541/20 15.01.2020 udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli i 
podpisywania dokumentów dotyczących realizacji projektu 
„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa 
Świętokrzyskiego” - P. Robert Janus i P. Sławomir 
Leśniewski 

1542/20 15.01.2020 udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli i 
podpisywania dokumentów dotyczących realizacji projektu 
„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa 
Świętokrzyskiego” - P. Robert Janus i P. Sławomir 
Leśniewski 

1543/20 15.01.2020 w sprawie upoważnienia Pana Roberta Janusa - do 
reprezentowania i podpisywania dokumentów w zakresie 
czynności zarządcy przymusowego nad Siecią 
Szerokopasmową – Województwa Świętokrzyskiego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71958-uchwala-nr-1536-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71958.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71959-uchwala-nr-1537-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71959.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71960-uchwala-nr-1538-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71960.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71961-uchwala-nr-1539-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71961.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71962-uchwala-nr-1540-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71962.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71963-uchwala-nr-1541-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71963.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71965-uchwala-nr-1542-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71965.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71964-uchwala-nr-1543-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71964.html


zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego I Wydział 
Cywilny w Kielcach z dn. 4 stycznia 2019r., sygn. akt I C 
2995/18. 

1544/20 15.01.2020 w sprawie upoważnienia Pana Sławomira Leśniewskiego - 
do reprezentowania i podpisywania dokumentów w zakresie 
czynności zarządcy przymusowego nad Siecią 
Szerokopasmową – Województwa Świętokrzyskiego 
zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego I Wydział 
Cywilny w Kielcach z dn. 4 stycznia 2019r., sygn. akt I C 
2995/18. 

1545/20 15.01.2020 w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Kowalczyka- do 
reprezentowania i podpisywania dokumentów w zakresie 
czynności zarządcy przymusowego nad Siecią 
Szerokopasmową – Województwa Świętokrzyskiego 
zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego I Wydział 
Cywilny w Kielcach z dn. 4 stycznia 2019r., sygn. akt I C 
2995/18. 

1546/20 15.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1547/20 15.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1548/20 15.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1549/20 15.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1550/20 15.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1551/20 22.01.2020 Przyjęcie uaktualnionej wersji Podręcznika Beneficjenta 

SL2014 w zakresie projektów EFRR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

1552/20 22.01.2020 Zmiana załącznika do Uchwały nr 3783/18 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. 
w sprawie warunkowego wyboru projektu PKP Polskie 
Linie Kolejowe pn. „Budowa zintegrowanego systemu 
komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie 
dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” 
zakwalifikowanego do wsparcia w ramach dwuetapowego 
konkursu zamkniętego nr RPSW.05.02.00-IZ.00-26-129/17 
Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Działanie 
5.2 „Infrastruktura kolejowa” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020. 

1553/20 22.01.2020 Zmiana Uchwały Nr 3397/17 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 
dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 
nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 
5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 
„Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu 
jego realizacji. 

1554/20 22.01.2020 Udzielenie upoważnienia Pani Iwonie Sobieraj, 
Kierownikowi Oddziału Płatności w Departamencie 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71966-uchwala-nr-1544-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71966.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71967-uchwala-nr-1545-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71967.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71968-uchwala-nr-1546-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71968.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71969-uchwala-nr-1547-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71969.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71970-uchwala-nr-1548-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71970.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71971-uchwala-nr-1549-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71971.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71972-uchwala-nr-1550-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/71972.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1551.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1552.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1553.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1554.2020.pdf


Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, do 
podpisywania  dokumentów związanych z płatnościami i 
odzyskiwaniem środków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020, w tym pism informujących  o dokonanej 
płatności, o wstrzymaniu płatności środków oraz o zwrocie 
środków, kierowanych do beneficjentów RPOWŚ 2014-
2020 w systemie SL2014. 

1555/20 22.01.2020 odmowy powołania biegłego w związku z wnioskiem z dnia 
4 listopada 2019 r. Gminy Górno, z siedzibą Górno 169, 26-
008 Górno  
o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na podstawie 
art. 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, 
z późn. zm.), w sprawie zakończonej Decyzją Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 
RPSW.IZ.UMWSW.06.03.00-26-0001/16-2019/09 z dnia 
11.10.2019 r. określającej Gminie Górno przypadającą do 
zwrotu kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, udzielonego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o 
dofinansowanie nr RPSW.06.03.00-26-0001/16-00, terminu, 
od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków 

1556/20 22.01.2020 Przyjęcie zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej wdrażania 
instrumentów finansowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 

1557/20 22.01.2020 Udzielenie, przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Panu Łukaszowi Grzesikowi - Kierownikowi Oddziału 
Rozliczeń Finansowych i Monitorowania w Departamencie 
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 
upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do 
składania oświadczeń woli w obszarze działania 
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

1558/20 22.01.2020 Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-
26-295/20 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 
9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej 
jakości usług zdrowotnych. Konkurs dedykowany 
projektom o wartości dofinansowania wyższej niż 
równowartość 100 000 EUR. 

1559/20 22.01.2020 Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.01-IZ.00-26-
296/20 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. 
Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020, Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie 
przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1555.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1556.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1557.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72112-uchwala-nr-1558-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72112.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72113-uchwala-nr-1559-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72113.html


wieku aktywności zawodowej. Konkurs dedykowany 
projektom o wartości dofinansowania równej lub niższej niż 
równowartość 100 000 EUR. 

1560/20 22.01.2020 Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.01-IZ.00-
26-297/20 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 
8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020, Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie 
przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w 
wieku aktywności zawodowej. Konkurs dedykowany 
projektom o wartości dofinansowania wyższej niż 
równowartość 100 000 EUR. 

1561/20 22.01.2020 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów 
Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój 
wysokiej jakości usług społecznych, Konkurs: 
RPSW.09.02.01-IZ.00-26-208/18 przyjętej przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 82/18 z dnia 
19 grudnia 2018 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 139/19  
z dnia 16 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr 229/19 z dnia 13 
lutego 2019 r., Uchwałą Nr 245/19 z dnia 20 lutego 2019 r. 
oraz Uchwałą Nr 483/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

1562/20 22.01.2020 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów 
Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój 
wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs dedykowany 
Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary wiejskie o 
najgorszym dostępie do usług publicznych, Konkurs: 
RPSW.09.02.01-IZ.00-26-260/19 przyjętej przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1295/19 z 
dnia 13 listopada 2019 r.  

1563/20 22.01.2020 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów 
Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój 
wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, 
Konkurs w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne, Konkurs: RPSW.09.02.02-IZ.00-26-265/19 
przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Uchwałą Nr 1328/19 z dnia 20 listopada 2019 r. 

1564/20 22.01.2020 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów 
oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 
projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości 
usług społecznych, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-
256/19 przyjętych przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1233/19 z dnia 30 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72114-uchwala-nr-1560-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72114.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1561.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1562.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1563.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1564.2020.pdf


października 2019 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 
1325/19 z dnia 20 listopada 2019 r. 

1565/20 22.01.2020 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów 
Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój 
wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs dedykowany 
Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne 
miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, Konkurs: 
RPSW.09.02.01-IZ.00-26-272/19 przyjętej przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1296/19 z 
dnia 13 listopada 2019 r. 

1566/20 22.01.2020 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów 
oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 
projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do 
dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z 
ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs 
dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary 
o najgorszym dostępie do usług publicznych, Konkurs: 
RPSW.09.02.01-IZ.00-26-251/19 przyjętych przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1051/19 z 
dnia 13 września 2019 r. 

1567/20 22.01.2020 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów 
oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 
projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój 
edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i 
rozwoju CKZiU, Konkurs: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-
264/19 przyjętej przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1358/19 z dnia 27 listopada 
2019 r. 

1568/20 22.01.2020 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy 
pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 
dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z 
ubóstwem  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 
Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs: 
RPSW.09.02.03-IZ.00-26-278/19. 

1569/20 22.01.2020 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy 
pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 
dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z 
ubóstwem  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1565.2020.pdf
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Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs: 
RPSW.09.02.03-IZ.00-26-279/19 

1570/20 22.01.2020 Zatwierdzenie zaktualizowanego składu osobowego Komisji 
Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 
współfinasowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
RPOWŚ na lata 2014-2020 przyjętego przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 686/15 z dnia 
09.09.2015 r. i zaktualizowanego Uchwałami Nr: 794/15 z 
dnia 28.10.2015 r., 816/15 z dnia 05.11.2015 r., 978/15 z dnia 
16.12.2015 r., 1088/16 z dnia 13.01.2016 r., 1115/16 z dnia 
28.01.2016 r., 1391/16 z dnia 27.04.2016 r.,  1445/16 z dnia 
20.05.2016 r., 1741/16 z dnia 31.08.2016 r., 1783/16 z dnia 
21.09.2016 r.,  1920/16 z dnia 09.11.2016 r., 2014/16 z dnia 
30.11.2016 r., 2171/17 z dnia 04.01.2017 r., 3071/17 z dnia 
04.10.2017 r., 3327/17 z dnia 13.12.2017 r., 4160/18 z dnia 
02.08.2018 r., 4230/18 z dnia 27.08.2018 r., 4591/18 z dnia 
21.11.2018 r., 484/19 z dnia 17.04.2019 r., 738/19 z dnia 
18.06.2019 r.,  979/19 z dnia 22.08.2019 r., 1050/19 z dnia 
13.09.2019 r. 

1571/20 22.01.2020 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów 
oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 
projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do 
dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z 
ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 
Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs: 
RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19 przyjętych przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z 
dnia 27 listopada 2019 r.  
i zaktualizowanych Uchwałą Nr 1403/19 z dnia 4 grudnia 
2019 r. 

1572/20 22.01.2020 Przyjęcie „Planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 
2020” oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i 
zakłady kształcenia nauczycieli w 2020 r. 

1573/20 22.01.2020 Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy Kielecka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Kielcach o zmianę 
koncesji na wytwarzanie ciepła. 

1574/20 22.01.2020 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia 
upoważnienia dla Pani Elżbiety Korus Dyrektora 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 
podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich 
dokumentów w tym finansowych i umów dotyczących 
projektu konkursowego "Kompetencje plus”, a w przypadku 
nieobecności udzielenia upoważnienia dla Pana Arkadiusza 
Ślipikowskiego Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego do powyższych czynności. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1570.2020.pdf
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1575/20 22.01.2020 Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. 

1576/20 22.01.2020 Udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. św. Rafała  
w Czerwonej Górze w Kielcach w wysokości 140 000,00 zł 
na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb instalacji nowo 
zakupionego tomografu komputerowego. 

1577/20 22.01.2020 Przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im św. Rafała w Czerwonej 
Górze na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. 

1578/20 22.01.2020 Rozpatrzenie uwag, zgłoszonych do projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w 
których następuje spalanie paliw. 

1579/20 22.01.2020 Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów  
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw, uzupełnionego  
o uwzględnione uwagi zgłoszone podczas drugiego procesu 
opiniowania i konsultacji oraz skierowanie do wójtów, 
burmistrzów, prezydentów oraz starostów z terenu 
województwa świętokrzyskiego celem ponownego 
zaopiniowania oraz przekazanie do ponownych konsultacji 
ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego 
oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. 

1580/20 22.01.2020 Rozpatrzenie petycji złożonej przez Przewodniczącego 
Rady Miasta Kielce w sprawie niezwłocznego podjęcia prac 
nad aktualizacją Programu ochrony powietrza oraz 
opracowania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na 
obszarze Kielc ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw. 

1581/20 22.01.2020 Rozpatrzenie petycji Starosty Kieleckiego w sprawie 
zmiany uchwały Nr IV/62/19 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla 
województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022” 
(WPGO), w zakresie zmiany wskazanego w ww. uchwale 
miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów w 
msc. Promnik, gm. Strawczyn. 

1582/20 22.01.2020 Zatwierdzenia zmiany listy radnych Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

1583/20 22.01.2020 Przyjęcia Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego 

1584/20 22.01.2020 Wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 
w Kielcach. 

1585/20 22.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1586/20 22.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1587/20 22.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1575.2020.pdf
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1588/20 22.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1589/20 22.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1590/20 22.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1591/20 22.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1592/20 22.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1593/20 22.01.2020 Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 1501/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w 
sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach 
przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miejskich i 
wiejskich” zwiększenie wydatków majątkowych w roku  
2020 r. 

1594/20 22.01.2020 Zmiana Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Nr 1500/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu 
zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje 
drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” zwiększenie 
wydatków majątkowych w 2020 r. 

1595/20 22.01.2020 Zmiana Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Nr 1502/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu 
zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia 
„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa 
Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” – zwiększenie 
wydatków majątkowych w 2020 r. 

1596/20 22.01.2020 Zmiana w WPF na lata 2020 – 2041 
1597/20 24.01.2020 Powiadomienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego o zamiarze 

podjęcia uchwały w trybie art.10 ust. 5a ustawy o drogach 
publicznych w zakresie odcinka drogi DK S7 na odcinku 
granica województwa – Skarżysko-Kamienna 

1598/20 29.01.2020 zmiany załącznika nr 2 i załącznika nr 3 Uchwały nr 1242/19 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 
października 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia 
konkursu oraz wyboru projektów do dofinansowania w 
ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.02.05.00-IZ.00-26-255/19 dla Działania 2.5 Wsparcie 
inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 
– 2020. 

1599/20 29.01.2020 Wyrażenie zgody na realizację przez Województwo 
Świętokrzyskie wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki 
Regionalnej projektu pn. „Zadanie polegające na wsparciu 
gmin zlokalizowanych na terenie Województwa 
Świętokrzyskiego w przygotowaniu i koordynacji 
programów rewitalizacji” w ramach Działania 3.1 Skuteczni 
beneficjenci, Priorytetu III Potencjał beneficjentów funduszy 
europejskich, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020. 

1600/20 29.01.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji 
społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz 
pozbawiania stypendiów sportowych za szczególne 
osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa 
Świętokrzyskiego. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1588.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1589.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1590.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1591.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1592.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1593.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1594.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1595.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1596.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1597.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72163-uchwala-nr-1599-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72163.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72164-uchwala-nr-1600-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72164.html


1601/20 29.01.2020 w sprawie przyjęcia informacji o wynikach konsultacji 
społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały 
Nr XIV/190/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 
dnia 13 listopada 2019 r. 

1602/20 29.01.2020 zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. 
dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz 
drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego 
zmienionego uchwałami Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego: uchwały nr 1669/2009 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009r., 
uchwały nr 2037/2009 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r.,  uchwały nr 
2065/2009 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
30 września 2009r.,  uchwały nr 2882/2010 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2009r.,  
uchwały nr 541/2011 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011r.,  uchwały nr 
955/2012 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 
marca 2012r., uchwały nr 1699/2013 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2013r., uchwały nr 
2606/2014 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
19 marca 2014r., uchwały nr 792/2015 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 
2015r., uchwały nr 1647/2016 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016r., uchwały nr 
2457/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
29 marca 2017r., uchwały nr 3836/2018 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018r.,  
uchwały nr 831/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 25 lipca 2019r.,   uchwały nr 831/19 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2019r., 

1603/20 29.01.2020 wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Kazimierza 
Wielka na lata 2020 - 2034”, w zakresie koordynacji 
współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką 
energetyczną państwa 

1604/20 29.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Świętokrzyskiego 
Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 
w Kielcach na podjęcie dodatkowego zatrudnienia 

1605/20 29.01.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup specjalistycznego 
sprzętu medycznego. 

1606/20 29.01.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup operacyjnych tac 
do transplantacji nerek na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, 
Onkologicznej i Endokrynologicznej. 

1607/20 29.01.2020 w sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego 
dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 
Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach 

1608/20 29.01.2020 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72165-uchwala-nr-1601-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72165.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72166-uchwala-nr-1602-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72166.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72167-uchwala-nr-1603-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72167.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72168-uchwala-nr-1604-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72168.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72169-uchwala-nr-1605-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72169.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72170-uchwala-nr-1606-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72170.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72171-uchwala-nr-1607-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72171.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72172-uchwala-nr-1608-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72172.html


1609/20 29.01.2020 w sprawie Zatwierdzenia „Zbiorczego rocznego Planu Zamówień 
Publicznych na 2020 rok” 

1610/20 29.01.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 2307/17 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia 
procedury lokowania wolnych środków budżetu Województwa 
Świętokrzyskiego na rachunkach bankowych w innych bankach niż 
prowadzący bankową obsługę budżetu oraz upoważnienia do 
podejmowania decyzji w sprawie wyboru banku i lokowania w nim 
wolnych środków finansowych. 

1611/20 29.01.2020 określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez 
kierowników jednostek organizacyjnych Województwa 
Świętokrzyskiego. 

1612/20 29.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1613/20 29.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1614/20 29.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1615/20 29.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1616/20 29.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1617/20 29.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1618/20 29.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1619/20 29.01.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1620/20 29.01.2020 informacji o wykonaniu budżetu województwa 

za IV kwartał 2019 roku 
1621/20 29.01.2020 w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

Nr 1503 /19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania 
uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych 

1622/20 29.01.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041 

1623/20 31.01.2020 Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej na 
rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green 
Velo. 

1624/20 31.01.2020 Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w 
sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Kielcach na 2020 rok. 

1625/20 31.01.2020 Przyjęcie Uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli 
Departamentu  Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego na rok 2020 

1626/20 31.01.2020 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
 

1627/20 05.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Województwo 
Świętokrzyskie – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Skarżysku - Kamiennej projektu „Z zawodem w przyszłość” w 
ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 
1. Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia, do Konkursu 
2020 organizowanego przez Narodową Agencję - Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji oraz udzielenia pełnomocnictwa pani Danucie 
Latos, dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Skarżysku - Kamiennej, do zawarcia, zmiany, wykonania i 
rozliczenia umowy z Narodową Agencją Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji na realizację projektu. 

1628/20 05.02.2020 w sprawie zaakceptowania wysokości opłat za uczestnictwo w kursie 
pn. Rejestratorka medyczna w Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72173-uchwala-nr-1609-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72173.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72174-uchwala-nr-1610-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72174.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72175-uchwala-nr-1611-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72175.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72176-uchwala-nr-1612-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72176.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72177-uchwala-nr-1613-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72177.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72178-uchwala-nr-1614-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72178.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72179-uchwala-nr-1615-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72179.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72180-uchwala-nr-1616-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72180.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72181-uchwala-nr-1617-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72181.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72182-uchwala-nr-1618-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72182.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72183-uchwala-nr-1619-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72183.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72184-uchwala-nr-1620-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72184.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72185-uchwala-nr-1621-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72185.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72186-uchwala-nr-1622-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72186.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72187-uchwala-nr-1623-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72187.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72188-uchwala-nr-1624-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72188.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72189-uchwala-nr-1625-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72189.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72192-uchwala-nr-1626-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72192.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72295-uchwala-nr-1627-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72295.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72294-uchwala-nr-1628-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72294.html


Morawicy oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie kursu w 15-
osobowej grupie słuchaczy. 

1629/20 05.02.2020 Ustanowienie pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Wspólników 
spółki „POLREGIO” 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

1630/20 05.02.2020 wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu 
dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Chmielnik na lata 
2020 - 2035”, w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami 
oraz zgodności z polityką energetyczną państwa 

1631/20 05.02.2020 dotycząca przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie pozbawienia  kategorii drogi 
wojewódzkiej odcinka drogi stanowiącego starodroże drogi krajowej 
nr 7 na odcinku granica województwa – Skarżysko-Kamienna 

1632/20 05.02.2020 w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Kielcach 

1633/20 05.02.2020 w sprawie udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach 

1634/20 05.02.2020 w sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego 
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. 

1635/20 05.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu na podjęcie dodatkowego 
zatrudnienia 

1636/20 05.02.2020 W sprawie udzielenia dotacji w wysokości 15 580,00 zł dla 
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na 
dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób 
wykonujących zawody medyczne. 

1637/20 05.02.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Świętokrzyskiej Rady 
Seniorów 

1638/20 05.02.2020 w sprawie: wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 
przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego 
nieruchomości położonej w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 908/1 o 
pow. 0,1194 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 
745. 

1639/20 05.02.2020 udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
upoważnienia Pani Katarzynie 
Stojanowskiej - Kierownikowi Oddziału ds. Odwołań RPO w 
Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do reprezentowania 
organu w sprawach wynikających z realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 związanych z podejmowaniem 
rozstrzygnięć w rozpatrywanych przez Instytucję Zarządzającą 
RPOWŚ 2014-2020 protestach, będących w zakresie obowiązków 
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO. 

1640/20 05.02.2020 udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnia 
Panu Mariuszowi Bodo - Sekretarzowi Województwa 
Świętokrzyskiego podczas nieobecności w pracy Pani Katarzyny 
Stojanowskiej - Kierownika Oddziału ds. Odwołań RPO 
w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do 
reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72289-uchwala-nr-1629-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72289.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72290-uchwala-nr-1630-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72290.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72291-uchwala-nr-1631-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72291.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72292-uchwala-nr-1632-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72292.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72293-uchwala-nr-1633-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72293.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72296-uchwala-nr-1634-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72296.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72297-uchwala-nr-1635-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72297.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72298-uchwala-nr-1636-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72298.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72299-uchwala-nr-1637-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72299.html
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Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 związanych z podejmowaniem 
rozstrzygnięć w rozpatrywanych przez Instytucję Zarządzającą 
RPOWŚ 2014-2020 protestach, będących w zakresie obowiązków 
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO. 

1641/20 05.02.2020 udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
upoważnienia Pani Dorocie Kostrzewskiej - Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do 
reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz na lata 2007-2013, 
w szczególności związanych z prowadzeniem kontroli, ustalaniem i 
nakładaniem korekt finansowych przez Instytucję Zarządzającą 
RPOWŚ 2014-2020, będących w zakresie 
obowiązków Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO. 

1642/20 05.02.2020 udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
upoważnienia Panu Rafałowi Jurytko - Kierownikowi Oddziału 
Kontroli EFRR w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 
w Kielcach do reprezentowania organu w sprawach wynikających z 
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 oraz na lata 2007-2013, w 
szczególności związanych z prowadzeniem kontroli, ustalaniem i 
nakładaniem korekt finansowych przez Instytucję Zarządzającą 
RPOWŚ 2014-2020, będących w zakresie obowiązków Departamentu 
Kontroli i Certyfikacji RPO 
podczas nieobecności w pracy Pani Doroty Kostrzewskiej - Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

1643/20 05.02.2020 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy 
maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych 
upraw w 2020 roku w województwie świętokrzyskim. 

1644/20 05.02.2020 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze 
województwa świętokrzyskiego. 

1645/20 05.02.2020 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
1646/20 05.02.2020 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
1647/20 05.02.2020 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
1648/20 05.02.2020 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
1649/20 05.02.2020 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
1650/20 05.02.2020 w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

Nr 1503/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień 
kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych 

1651/20 05.02.2020 w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu Uchwały 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu 
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w 
Kielcach. 

1652/20 07.02.2020 udzielenia pełnomocnictwa ds. przygotowania projektu „Terenowa 
edukacja przyrodniczo-ekologiczna w Górach Świętokrzyskich szansą 
na zmianę mentalności oraz rozwój kluczowych kompetencji wśród 
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uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu województwa 
świętokrzyskiego”. 

1653/20 07.02.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, 
edukacji, oświaty i wychowania w 2020r. 

1654/20 07.02.2020 w sprawie przyjęcia informacji o wynikach przeprowadzonych 
konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz 
pozbawiania stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia 
sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego. 

1655/20 07.02.2020 w sprawie zlecenia dla Stowarzyszenia Szachowego Hetman w 
Ostrowcu Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn. 
Memoriał Szachowy Ryszarda Nowickiego 2020 z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

1656/20 07.02.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej w 2020r. 

1657/20 07.02.2020 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach 
Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół 
zawodowych 

1658/20 07.02.2020 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach 
Świętokrzyskiego programu stypendialnego 

1659/20 07.02.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury 
w 2020 r. 

1660/20 07.02.2020 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
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. 

1661/20 07.02.2020 Udzielenie pełnomocnikowi wytycznych do głosowania na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zwołanym na dzień 
17.02.2020 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki 
„POLREGIO" sp. z o.o. 

1662/20 07.02.2020 w sprawie: zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych w Kielcach o ujawnionych okolicznościach wskazujących 
na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku 
z realizacją umowy o udzielenie dotacji nr 20/D/2018 zawartej w dniu 
27 lipca 2018 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a 
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach. 

1663/20 07.02.2020 w sprawie: zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych w Kielcach o ujawnionych okolicznościach wskazujących 
na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku 
z realizacją umowy o udzielenie dotacji nr 38/D/2019 zawartej w dniu 
17 września 2019 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a 
Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. 

1664/20 07.02.2020 W SPRAWIE: przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie 
uchwały w sprawie nadania Statutu 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w 
Czerwonej Górze. 
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1665/20 07.02.2020 W SPRAWIE: przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie 
uchwały w sprawie nadania Statutu 
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

1666/20 07.02.2020 W sprawie: przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie 
Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa 
Świętokrzyskiego 

1667/20 07.02.2020 podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa 
oraz Skarbnika Województwa. 

1668/20 07.02.2020 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
1669/20 07.02.2020 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
1670/20 07.02.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041 

1671/20 18.02.2020 w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Zespołu 
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych za 2019 
rok i Planu pracy Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych na 2020 rok oraz skierowania ich na 
posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego. 

1672/20 18.02.2020 Upoważnienia Pana Sławomira Neugebauera – Dyrektora 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
województwa w zakresie Schematu II– Wsparcie funkcjonowania 
krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań 
informacyjno – promocyjnych PROW 2014 - 2020 Pomocy 
Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 oraz udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania zadań 
Zarządu Województwa związanych z realizacją Schematu II – 
Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz 
realizacja działań informacyjno – promocyjnych PROW 2014 - 2020 
Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014- 2020. 

1673/20 18.02.2020 Zmiany załączników nr 1 nr 2 oraz nr 3 do Uchwały Nr 35/18 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w 
sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 
przeznaczonych do zakontraktowania i warunkowego wyboru 
projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego 
konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach 
Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.3 
Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 
– 2020.

1674/20 18.02.2020 zmiany Uchwały nr 2517/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, 
zwiększenie poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania 
w ramach konkursu i warunkowy wybór projektów 
zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-061/16 dla Działania 7.4 
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej dla projektów 
realizowanych w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej z 
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wyłączeniem szkół wyższych” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

1675/20 18.02.2020 Podjęcia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na wprowadzenie 
zmian do Planu Zamówień Publicznych na rok 2020, poprzez 
wprowadzenie zadania: Aktualizacja Strategii Badań i Innowacyjności 
(RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał 
województwa świętokrzyskiego 2014-2020+ poprzez opracowanie 
dokumentu – Regionalna Strategia Innowacji Województwa 
Świętokrzyskiego 2030+ wraz z wydrukiem i dostarczeniem do 
siedziby Zamawiającego, realizowanego w ramach projektu 
„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie 
świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, 
realizowanego w ramach 2 Osi Priorytetowej, Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

1676/20 18.02.2020 W sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie pomocy 
finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020, Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu 
innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych 
instrumentów inno_LAB” Pilotaż „gov_LAB”. 

1677/20 18.02.2020 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów Oś 9 – Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój 
wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-
26-270/19 

1678/20 18.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie zastępcy dyrektora Teatru 
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 

1679/20 18.02.2020 W SPRAWIE: przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 
określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka 

1680/20 18.02.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie 
dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa 
Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, 
wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z 
regionu świętokrzyskiego w 2020 r. 

1681/20 18.02.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone 
w ramach dwóch konkursów, tj. otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z 
zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku oraz 
otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na 
wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa 
Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, 
wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z 
regionu świętokrzyskiego w 2020 r. 

1682/20 18.02.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i 
krajoznawstwa w 2020 r. 

1683/20 18.02.2020 w sprawie zlecenia dla Miejskiego Klubu Sportowego „Orlicz” w 
Suchedniowie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja 
Międzynarodowego Turnieju w Badmintonie dla Dzieci i Młodzieży 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72413-uchwala-nr-1675-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72413.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72414-uchwala-nr-1676-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72414.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72415-uchwala-nr-1677-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72415.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72416-uchwala-nr-1678-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72416.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72417-uchwala-nr-1679-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72417.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72418-uchwala-nr-1680-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72418.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72419-uchwala-nr-1681-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72419.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72420-uchwala-nr-1682-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72420.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72421-uchwala-nr-1683-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72421.html


„Puchar Gór Świętokrzyskich” z pominięciem otwartego konkursu 
ofert 

1684/20 18.02.2020 wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji pn.: " Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej ul. 3-go 
Maja z ul. Wjazdowa w Końskich drogą powiatową wraz z budową 
parkingu ogólnodostępnego”. 

1685/20 18.02.2020 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria 
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757”. 

1686/20 18.02.2020 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji pn.: „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 
318038T w miejscowości Brzóstowa w km 0+033” 

1687/20 18.02.2020 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji pn.: „ Rozbudowa drogi gminnej nr 373017T 
Śmiechowice – Samborzec od km 2+410 do km 2+735”. 

1688/20 18.02.2020 wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie 
postanowienia do wniosku przedsiębiorcy Pana Roberta 
Mierzyńskiego AGRANA Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe o 
udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji 
odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej. 

1689/20 18.02.2020 Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 

1690/20 18.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu na podjęcie dodatkowego 
zatrudnienia 

1691/20 18.02.2020 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej na wykonanie remontów na 
obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała 
w Czerwonej Górze. 

1692/20 18.02.2020 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w 
art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. 
zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa 
Świętokrzyskiego w 2020 r. z zakresu: - ochrony i promocji zdrowia, 
w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. 
zm.) oraz - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
– przeciwdziałanie narkomanii. 

1693/20 18.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do „Zbiorczego 
rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2020 rok” zadania 
dotyczącego utrzymania systemu finansowo-księgowego w okresie od 
04.2020 do 03.2024. 

1694/20 18.02.2020 zmieniająca uchwałę Nr 453/19 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia 
do składania oświadczeń woli. 

1695/20 18.02.2020 Zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

1696/20 18.02.2020 Zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

1697/20 18.02.2020 Zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

1698/20 21.02.2020 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Województwa 
Świętokrzyskiego w przedmiocie zmiany granic administracyjnych 
gminy Mirzec, skutkującej zmianą granic powiatu starachowickiego 
oraz województwa świętokrzyskiego. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72422-uchwala-nr-1684-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72422.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72423-uchwala-nr-1685-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72423.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72424-uchwala-nr-1686-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72424.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72425-uchwala-nr-1687-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72425.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72426-uchwala-nr-1688-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72426.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72427-uchwala-nr-1689-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72427.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72428-uchwala-nr-1690-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72428.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72429-uchwala-nr-1691-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72429.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72430-uchwala-nr-1692-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72430.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72431-uchwala-nr-1693-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72431.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72432-uchwala-nr-1694-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72432.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72433-uchwala-nr-1695-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72433.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72434-uchwala-nr-1696-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72434.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72435-uchwala-nr-1697-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/72435.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1698.2020.pdf


1699/20 26.02.2020 Zaliczenie wpłaty (…) z tytułu przypadającej do zwrotu 

kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, 

wypłaconego w ramach umowy (…), zgodnie z 

ostateczną decyzją administracyjną (…) 

1700/20 26.02.2020 Przyjęcie Regulaminu jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-306/20 w 

ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka 

Działania 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z 

załącznikami. 

1701/20 26.02.2020 Wniosek (…) o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania 

poprzez umorzenie należności wraz z odsetkami w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

której wysokość została określona w ostatecznej decyzji 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (…) ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie (…) 

1702/20 26.02.2020 Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.02-IZ.00-

26-303/20 wraz z załącznikami w ramach Osi 

Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego 

w zakresie kompetencji  kluczowych. Konkurs 

dedykowany projektom o wartości dofinansowania 

równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR. 

1703/20 26.02.2020 Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.04-IZ.00-

26-301/20 wraz z załącznikami w ramach Osi 

Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT - 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz 

wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Konkurs 

dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu - 

ZIT. Nabór dla projektów o wartości dofinansowania 

równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR. 

1704/20 26.02.2020 przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.04-IZ.00-

26-302/20 wraz z załącznikami w ramach Osi 

Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1699.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1700.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1701.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1702.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1703.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1704.2020.pdf


Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT - 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz 

wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Konkurs 

dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu - 

ZIT. Nabór dla projektów o wartości dofinansowania 

wyższej niż równowartość 100 000 EUR. 

1705/20 26.02.2020 Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy Sovareto 

Sp. z o. o., o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii 

elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - 

elektrowni fotowoltaicznej. 

1706/20 26.02.2020 Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy - 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. 

z o. o. o udzielenie koncesji na przesyłanie i dystrybucję 

ciepła. 

1707/20 26.02.2020 Podjęcie uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania 

rocznego z wykonania planu finansowego za 2019 rok 

przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w 

Kielcach. 

1708/20 26.02.2020 Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy Okręgowa 

Spółdzielnia Mleczarska w Końskich, o udzielenie 

koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji 

odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. 

1709/20 26.02.2020 Udzielenie Panu Krzysztofowi Kobosowi Kierownikowi 

Rejonu Dróg Wojewódzkich Nr 1 w Zgórsku, 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Kielcach upoważnienia do wydawania decyzji 

administracyjnych. 

1710/20 26.02.2020 Wyrażenie zgody na złożenie przez Świętokrzyski Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Kielcach wniosku o 

dofinansowanie projektowanego zadania w ramach II 

edycji programu pn. „Program Ograniczenia 

Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem 

bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” 

1711/20 26.02.2020 Zlecenie Stowarzyszeniu Koła Gospodyń Wiejskich w 

Olesznie  realizacji zadania publicznego pn. „A po 

palemce – malowane jajko” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

1712/20 26.02.2020 Zlecenie Stowarzyszeniu Związek Strzelecki Strzelec 

Organizacja Społeczno - Wychowawcza Jednostki 

Strzeleckiej 2013 realizacji zadania publicznego pn. „ 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1705.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1706.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1707.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1708.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1709.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1710.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1711.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1712.2020.pdf


Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

1713/20 26.02.2020 Powołanie komisji oceniającej wnioski o udzielenie 

dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze 

województwa świętokrzyskiego 

1714/20 26.02.2020 Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2020 r. 

1715/20 26.02.2020 Udzielenie dotacji w wysokości 141 140,00 zł na 

doposażenie kuchni szpitalnej w Świętokrzyskim 

Centrum Psychiatrii  w Morawicy. 

1716/20 26.02.2020 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych 

konkursach ofert w 2020 roku na wsparcie realizacji 

zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, 

w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

– przeciwdziałanie narkomanii.

1717/20 26.02.2020 Zmiany Uchwały Nr 2221/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie 

powołania Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu 

Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na 

lata 2017 – 2021 zmienionej uchwałą z dnia 27 września 

2018 r. Nr 4358/18 

1718/20 26.02.2020 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert oraz zabezpieczenia środków w ramach 

trybu pozakonkursowego dla  podmiotów określonych w  

art. 11 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

688 ze zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku z zakresu:  

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy, 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

1719/20 26.02.2020 Przyjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli 

wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1713.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1714.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1715.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1716.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1717.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1718.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1719.2020.pdf


1720/20 26.02.2020 Przyjęcie sprawozdania z przebiegu i wyników 

konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały o 

zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Województwa Świętokrzyskiego. 

1721/20 26.02.2020 Zatwierdzenia operacji własnych do realizacji na 2020 rok 

w ramach Planu operacyjnego na lata 2020 – 2021 Planu 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020 dla województwa świętokrzyskiego. 

1722/20 26.02.2020 Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie zaliczenia Gminy Strawczyn 

do III okręgu podatkowego. 

1723/20 26.02.2020 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. 

1724/20 26.02.2020 Wyrażenie zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu 

przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie 

Ćmińsk Rządowy, gmina Miedziana Góra, oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 702/4 o 

pow. 0,0032 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi 

wojewódzkiej Nr 750. 

1725/20 26.02.2020 Przyjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

informacji dla Komisji Sejmikowych dotyczącej 

Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa 

Świętokrzyskiego. 

1726/20 26.02.2020 Wyrażenie zgody na wprowadzenie do Planu Zamówień 

Publicznych zadania na zakup dwóch sztuk serwerów z 

oprogramowaniem do zarządzania siecią IP/DWDM 

wybudowaną w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa 

Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. 

1727/20 26.02.2020 Upoważnienie do składania oświadczeń woli związanych 

z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa 

Świętokrzyskiego, w części dotyczącej Departamentu 

Środowiska i Gospodarki Odpadami dla Wioletty 

Czarneckiej, dyrektora Departamentu Środowiska i 

Gospodarki Odpadami. 

1728/20 26.02.2020 Upoważnienie do składania oświadczeń woli związanych 

z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa 

Świętokrzyskiego, w części dotyczącej Departamentu 

Środowiska i Gospodarki Odpadami dla Anny Pichety-

Oleś, zastępcy dyrektora Departamentu Środowiska i 

Gospodarki Odpadami. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1720.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1721.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1722.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1723.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1724.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1725.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1726.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1727.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1728.2020.pdf


1729/20 26.02.2020  Upoważnienie do składania oświadczeń woli związanych 
z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa 
Świętokrzyskiego, w części dotyczącej Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sławomira Neugebauera, dyrektora 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

1730/20 26.02.2020  Upoważnienie do składania oświadczeń woli związanych 
z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa 
Świętokrzyskiego, w części dotyczącej Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Elżbiety Kwiecień-Ząbek, 
zastępcy dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.  

1731/20 26.02.2020  Wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.  

1732/20 26.02.2020  W sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy 
członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarza 
Województwa oraz Skarbnika Województwa.  

1733/20 26.02.2020  Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok  
1734/20 26.02.2020  Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok  
1735/20 26.02.2020  Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok  
1736/20 26.02.2020  Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok  
1737/20 26.02.2020  Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok  
1738/20 26.02.2020  Zmiana uchwały nr 1501/19 z dnia 31.12.2019 r  
1739/20 26.02.2020  Zmiana uchwały nr 1500/19 z dnia 31.12.2019 r  
1740/20 26.02.2020  Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2020-2041  
1741/20 04.03.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 1606/20 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia 
dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 
na zakup operacyjnych tac do transplantacji nerek na potrzeby Kliniki 
Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej. 

1742/20 04.03.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum 
Psychiatrii w Morawicy na dostosowanie Oddziału A1 na Oddział 
Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu. 

1743/20 04.03.2020 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Świętokrzyskiego 
Centrum Psychiatrii w Morawicy na malowanie II Kliniki Psychiatrii 
(parter i piętro) w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy 
przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach. 

1744/20 04.03.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii w Kielcach na doposażenie Zakładu Diagnostyki 
Molekularnej w sprzęt diagnostyczny. 

1745/20 04.03.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup aparatu USG dla 
Zakładu Diagnostyki Obrazowej Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii w Kielcach. 

1746/20 04.03.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach na zakup wyposażenia Szkoły dla Rodziców 
Wcześniaków Kliniki Neonatologii. 

1747/20 04.03.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na zakup sprzętu 
i aparatury medycznej. 

1748/20 04.03.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach na zakup aparatu USG na potrzeby Kliniki 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1729.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1730.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1731.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1732.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1733.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1734.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1735.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1736.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1737.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1738.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1739.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1740.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1741.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1742.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1743.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1744.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1745.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1746.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1747.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1748.2020.pdf


1749/20 04.03.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wymianę 
głównej rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia i zakup agregatu 
prądotwórczego. 

1750/20 04.03.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach na zakup aparatów RTG z ramieniem C. 

1751/20 04.03.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach na zakup aparatu echokardiograficznego na 
potrzeby Kliniki Kardiochirurgii. 

1752/20 04.03.2020 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
w sprawie przyjęcia Raportu z działań podejmowanych w 2019 r. 
w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2017 – 2020. 

1753/20 04.03.2020 w sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego 
Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 
Sanitarnego w Kielcach, uzupełnionego o sprostowania dokonane na 
wniosek Kierownika Jednostki Kontrolowanej 

1754/20 04.03.2020 w sprawie oddalenia w całości zastrzeżenia wniesionego przez 
Kierownika Jednostki Kontrolowanej do Projektu Wystąpienia 
Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 
Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

1755/20 04.03.2020 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
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. 

1756/20 04.03.2020 Przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji wraz 
z informacją o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie 
uchwały w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiego Centrum 
Psychiatrii w Morawicy. 

1757/20 04.03.2020 ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją z dnia 11 
października 2019 r. nr RPSW.IZ.UMWSW.06.03.00-26-0001/16-
2019/09 wydaną przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
określającą Gminie Górno z siedzibą: Górno 169, 26-008 Górno, 
przypadającą do zwrotu kwotę dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielonego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy 
o dofinansowanie nr RPSW.06.03.00-26-0001/16-00 wraz 
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

1758/20 04.03.2020 zmiana Uchwały Nr 1576/16 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie 
warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia 
w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.05.00-
IZ.00-26-012/15 w ramach działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie 
obszarów cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo 
naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

1759/20 04.03.2020 zmiany Uchwały Nr 2781/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie 
rozstrzygnięcia konkursu, przesunięcia środków pomiędzy 
kategoriami interwencji, zwiększenia poziomu środków 
przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu 
i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1749.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1750.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1751.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1752.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1753.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1754.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1755.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1756.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1757.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1758.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1759.2020.pdf


dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-
070/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne 
i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 
– 2020. 

1760/20 04.03.2020 zmiany Uchwały Nr 3001/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie 
rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.04.02.00-IZ.00-26-102/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – 
Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.2 Gospodarka 
Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

1761/20 04.03.2020  zmiany załącznika nr 2 Uchwały nr 1242/19 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2019roku w sprawie 
rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do dofinansowania 
w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-
IZ.00-26-255/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora 
MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020. 

1762/20 04.03.2020 Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie 
projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.08.04.02-IZ.00-
26-276/19, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności 
lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych 
poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych 

1763/20 04.03.2020 Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 
ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do 
dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub 
kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez 
realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych, Konkurs: 
RPSW.08.04.02-IZ.00-26-276/19 

1764/20 04.03.2020 zlecenia Stowarzyszeniu AVITO VIVIT HONORE realizacji zadania 
publicznego pn. Inscenizacja drogi krzyżowej „X Szydłowska Pasja 
2020” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

1765/20 04.03.2020 zlecenia stowarzyszeniu Wspólnota Świętokrzyska oraz parafii pw. 
św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim realizacji 
zadania publicznego pn. „Kaziuki Ostrowieckie” z pominięciem 
otwartego konkursu ofert. 

1766/20 04.03.2020 zlecenia Domowi Zakonnemu Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej na Świętym Krzyżu realizacji zadania publicznego pn. 
Realizacja Koncertu Jubileuszowego z ramach obchodów 100-lecia 
istnienia Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

1767/20 04.03.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone 
w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2020 – 2021. 

1768/20 04.03.2020 w sprawie zlecenia dla Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne 
Polska Świętokrzyskie w Jędrzejowie realizacji zadania publicznego 
pn. Udział reprezentacji Województwa Świętokrzyskiego Olimpiad 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1760.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1761.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1762.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1763.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1764.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1765.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1766.2020.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1768.2020.pdf


Specjalnych w X Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad 
Specjalnych Zakopane, Bydgoszcz 2020 z pominięciem otwartego 
konkursu ofert 

1769/20 04.03.2020 w sprawie zlecenia dla Klubu Sportowego Pactum Scyzory Kielce 
w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Udział w turnieju 
kwalifikacyjnym o awans do finału o Puchar Europy z pominięciem 
otwartego konkursu ofert 

1770/20 04.03.2020 w sprawie zlecenia dla Kieleckiego Klubu Jeździeckiego w Kielcach 
realizacji zadania publicznego pn. Udział zawodników Kieleckiego 
Klubu Jeździeckiego w Halowych Mistrzostwach Polski Kuców, 
Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików i Halowym Pucharze 
Polski Kuców w Lesznie z pominięciem otwartego konkursu ofert 

1771/20 04.03.2020 w sprawie zlecenia dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Junior” 
Niedźwice w Niedźwicach realizacji zadania publicznego pn. 
Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego dzieci i młodzieży 
w narciarstwie alpejskim z pominięciem otwartego konkursu ofert 

1772/20 04.03.2020 sprawie udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego na realizację projektu przyrodniczo-kulturowej ścieżki 
edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta 
Katarzyna – etap II 

1773/20 04.03.2020 zajęcia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii drogi 
powiatowej tj. ul. Spółdzielczej i ul. Wjazdowej w Końskich. 

1774/20 04.03.2020 zajęcia stanowiska dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg 
powiatowych  – ul. Leśnej w Końskich.  

1775/20 04.03.2020 wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie 
postanowienia do projektu Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 
2021 – 2030 przedsiębiorstwa energetycznego Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S.A. 

1776/20 04.03.2020 wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie 
postanowienia do wniosku przedsiębiorcy Zakład Produkcyjno - 
Handlowy „KILIAN” Jan Kiliański o zmianę koncesji na wytwarzanie 
energii elektrycznej 

1777/20 04.03.2020 w sprawie wyrażenia zgody dla Gminy Kielce na dysponowanie na 
cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa 
Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach przy ul. Krakowskiej, 
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako 
działki nr 565/40 i nr 565/41 o łącznej powierzchni 0,0245 ha. 

1778/20 04.03.2020 Ustalenia pełnomocnika Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na 
Zgromadzeniach Wspólników Spółki Świętokrzyska Kolejka 
Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. 

1779/20 04.03.2020 w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego na dokonanie w Planie Zamówień Publicznych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2020 
r. zmniejszenia wartości zadania związanego z zakupem usługi 
telefonii komórkowej, którego wartość po oszacowaniu nie przekroczy 
30 tysięcy Euro. Realizacja zadania nastąpi zgodnie z zasadami 
określonymi w Instrukcji "Zasady udzielania zamówień publicznych 
i regulamin pracy komisji przetargowej", będącej załącznikiem Nr 1 
do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 208/16. 

1780/20 04.03.2020 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 
1781/20 04.03.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
1782/20 04.03.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1769.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1770.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1771.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1772.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1773.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1774.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1775.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1776.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1777.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1778.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1779.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1780.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1781.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1782.2020.pdf


1783/20 04.03.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 

1784/20 04.03.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 

1785/20 09.03.2020 przyjęcia informacji o wynikach konsultacji z mieszkańcami 

Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie zmiany granic 

administracyjnych gminy Mirzec, skutkującej zmianą granic powiatu 

starachowickiego oraz województwa świętokrzyskiego, wraz ze 

sprawozdaniem z ich przebiegu. 

1786/20 09.03.2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany 

granic administracyjnych gminy Mirzec, skutkującej zmianą granic 

powiatu starachowickiego oraz województwa świętokrzyskiego 

1787/20 11.03.2020 Zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji typu "Gospodarka 

wodno - ściekowa" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa 

wsi na obszarach wiejskich" w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 

energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 8 

lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. 

1788/20 11.03.2020 W sprawie: zatwierdzenia Zasad Funkcjonowania Sieci Dziedzictwo 

Kulinarne Świętokrzyskie 

1789/20 11.03.2020 Zmiany Uchwały nr 3668/18 z dnia 14 marca 2018r. przyjmującej 

Decyzję Nr RPSW.04.05.00-26-0007/15-00 o dofinansowaniu 

projektu pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu 

w m. Umianowice gm. Kije” Zespołu Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych - jednostki organizacyjnej 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i 

wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4. 

„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

stanowiącej załącznik do uchwały Nr 3668/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 roku, określającej 

szczegółowe zasady i tryb jego realizacji. 

1790/20 11.03.2020 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów Oś 9 – 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 

9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs 

dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary 

funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, 

Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-272/19 przyjętej przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1296/19 z dnia 13 

listopada 2019 r. i zaktualizowanej Uchwałą Nr 1565/20 z dnia 22 

stycznia 2020 r. 

1791/20 11.03.2020 Wydania postanowienia w przedmiocie odmowy wstrzymania 

wykonalności decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

EFS-III.433.4.1.2019-2 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zwrotu 

dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

1792/20 11.03.2020 Wydania postanowienia w przedmiocie odmowy wstrzymania 

wykonalności decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 

EFS-III.433.19.2019-2 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zwrotu 

dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1783.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1784.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1785.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1786.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1787.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1788.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1789.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1790.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1791.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1792.2020.pdf


Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

1793/20 11.03.2020 przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-304/20 

wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji 

i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 

8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Konkurs 

jest dedykowany projektom o wartości dofinansowania równej lub 

niższej niż równowartość 100 000 EUR. 

1794/20 11.03.2020 przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-305/20 

wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji 

i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 

8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Konkurs 

jest dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej niż 

równowartość 100 000 EUR. 

1795/20 11.03.2020 przyjęcie uchwały o wynikach konsultacji i konsultacji społecznych 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka 

1796/20 11.03.2020 przekazanie projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. 

Tadeusza Włoszka do rozpatrzenia przez Sejmik Województwa 

Świętokrzyskiego. 

1797/20 11.03.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone 

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 

w 2020 r.  

1798/20 11.03.2020 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn .: „Rozbudowa ul. St. Moniuszki w 

Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z al. Św. Jana Pawła II 

w Starachowicach do skrzyżowania z ul. Nowowiejską – 6 Września, 

wraz z rozbudową skrzyżowania ulic St. Moniuszki i Nowowiejskiej 

– 6 Września, na skrzyżowanie z wyspą centralna typu rondo”. 

1799/20 11.03.2020 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Krótkiej wraz z 

rozbudową układu komunikacyjnego” w ramach zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej terenu 

Dworca Wschodniego w Starachowicach. 

1800/20 11.03.2020 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej od km 

0+000 do km 0+578 w miejscowości Nowa Wieś”. 

1801/20 11.03.2020 Akceptacja treści Porozumienia 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 r. 

1802/20 11.03.2020 wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do 

projektu dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Połaniec na 

lata 2020 - 2035”, w zakresie koordynacji współpracy z innymi 

gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa 

1803/20 11.03.2020 w sprawie przyjęcia projektu „Programu ochrony powietrza dla 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1793.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1794.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1795.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1796.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1797.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1798.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1799.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1800.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1801.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1802.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1803.2020.pdf


województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań 

krótkoterminowych” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko 

projektu Programu ochrony powietrza dla województwa 

świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”. 

1804/20 11.03.2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie określenia „Programu ochrony 

powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań 

krótkoterminowych”. 

1805/20 11.03.2020 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Staszów 

prawa własności nieruchomości położonej w Staszowie. 

1806/20 11.03.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w Kielcach na wymianę centrali telefonicznej. 

1807/20 11.03.2020 W sprawie: zatwierdzenia programu kontroli w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze,

1808/20 11.03.2020 udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze. 

1809/20 11.03.2020 w sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego 

Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 

Sanitarnego w Kielcach 

1810/20 11.03.2020 W sprawie: Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu 

Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z 

poprawkami redakcyjnymi. 

1811/20 11.03.2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach na zakup komory stacjonarnej dla dwóch 

pacjentów leżących z wyposażeniem na potrzeby Kliniki Chorób 

Zakaźnych. 

1812/20 11.03.2020 W sprawie: Przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach na realizację zadań z zakresu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

1813/20 11.03.2020 W sprawie: Przyznania dotacji celowej dla Świętokrzyskiego 

Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację zadań z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

1814/20 11.03.2020 W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu za 2019 rok w 

części objętej zakresem działania Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej celem przedłożenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej 

i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

1815/20 11.03.2020 W sprawie: przyjęcia informacji z realizacji zadań samorządu 

województwa z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

dofinansowanych ze środków PFRON w 2019 r. celem przedłożenia 

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego 

1816/20 11.03.2020 W sprawie: Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji 

Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok. 

1817/20 11.03.2020 W sprawie: powołania Komisji Konkursowych, w celu opiniowania 

ofert złożonych w trybie ogłaszanych przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej konkursów ofert w ramach zadań zlecanych 

organizacjom pozarządowym i podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

1818/20 11.03.2020 w sprawie zmiany na stanowisku Rzecznika Funduszy Europejskich. 

1819/20 11.03.2020 zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1804.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1805.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1806.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1807.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1808.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1809.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1810.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1811.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1812.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1813.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1814.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1815.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1816.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1817.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1818.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1819.2020.pdf


1820/20 11.03.2020 zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

1821/20 11.03.2020 zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

1822/20 11.03.2020 zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

1823/20 11.03.2020 zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

1824/20 11.03.2020 zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

1825/20 11.03.2020 zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

1826/20 11.03.2020 zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

1827/20 11.03.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041 

1828/20 11.03.2020 w sprawie: przedstawienia sejmikowi województwa 

świętokrzyskiego propozycji  zmian w budżecie województwa na 

2020 rok 

1829/20 11.03.2020 w sprawie: przedstawienia sejmikowi województwa 

świętokrzyskiego propozycji  zmian w budżecie województwa na 

2020 rok 

1830/20 11.03.2020 w sprawie: przedstawienia sejmikowi województwa 

świętokrzyskiego propozycji zaniechania realizacji przedsięwzięcia 

(1c181) „utrzymanie systemów informacyjnych województwa” 

1831/20 11.03.2020 w sprawie: przedstawienia sejmikowi województwa 

świętokrzyskiego propozycji zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej województwa świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041 

1832/20 13.03.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 

1833/20 13.03.2020 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 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” 
1834/20 13.03.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 

1835/20 18.03.2020 Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego dla Świętokrzyskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2020 rok. 

1836/20 18.03.2020 Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku 

Strawczynek  - Niedźwiedź - Strawczyn”.     

1837/20 18.03.2020 Ustanowienie pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Wspólników 

spółki „POLREGIO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

1838/20 18.03.2020 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji 

dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej 

Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. 

1839/20 18.03.2020 Uchylenie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  w 

sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. 

Witolda Gombrowicza w Kielcach. 

1840/20 18.03.2020 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do rozpatrzenia Sejmikowi 

Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały w sprawie 

nadania Statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda 

Gombrowicza w Kielcach . 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1820.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1821.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1822.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1823.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1824.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1825.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1826.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1827.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1828.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1829.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1830.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1831.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1832.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1833.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1834.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1835.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1836.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1837.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1838.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1839.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1840.2020.pdf


1841/20 18.03.2020 Zmiana uchwały Nr 1644/20 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia 

naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze 

województwa świętokrzyskiego. Zmiana polega na wydłużeniu 

terminu składania wniosków do dnia „ 30 marca 2020 roku”.  

1842/20 18.03.2020 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

przedsięwzięć patriotycznych i obywatelskich w województwie 

świętokrzyskim w roku 2019 w ramach Świętokrzyskiego Programu 

Edukacji Patriotycznej „Młodzież Pamięta”, przygotowana przez 

jednostki oświaty i kultury celem skierowania do Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

1843/20 18.03.2020 Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji 

społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 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 

1844/20 18.03.2020 Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji 

społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 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 

1845/20 18.03.2020 Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 

w Kielcach o ujawnionych okolicznościach wskazujących na 

możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych w 

Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 

Sanitarnego w Kielcach w postępowaniu przetargowym na dostawę 

ambulansu drogowego typu C – 1 szt. 

1846/20 18.03.2020 Zmiana w planie zamówień publicznych polegająca na wycofaniu 

zadania pn.: Kompleksowa organizacja turnieju pn. "Łączymy 

pokolenia". 

1847/20 18.03.2020 Określenie Wykazu zawodów, w których może być dokonywana 

refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na 

wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych 

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim. 

1848/20 18.03.2020 Wyrażenie zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1841.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1842.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1843.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1844.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1845.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1846.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1847.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1848.2020.pdf


Morawicy na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej 

własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach 

przy ul. Kusocińskiego 59, oznaczonej w ewidencji gruntów i 

budynków, w obrębie 0022, jako działka nr 60/27 o pow. 2,1180 ha. 

1849/20 18.03.2020 Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 (wersja 29). 

1850/20 18.03.2020 Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w 

trybie konkursowym na 2020 rok w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

1851/20 18.03.2020 Przyjęcie dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji 

Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

(wersja 12)”. 

1852/20 18.03.2020 Zmiana Uchwały Nr 2946/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów 

do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego  

nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-101/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – 

Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.1 Przeciwdziałanie 

skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

1853/20 18.03.2020 Upoważnienie Pani Katarzyny Kowalewskiej – Kierownika Oddziału 

ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Inwestycji i 

Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

do podejmowania działań związanych z realizacją projektu pn. 

„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie 

świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” oraz do 

podpisywania  dokumentów i umów dotyczących tego projektu. 

1854/20 18.03.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 

1855/20 18.03.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 

1856/20 18.03.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 

1857/20 18.03.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 

1858/20 18.03.2020 Przekazanie uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek 

budżetowych 

1858/20 23.03.2020 W sprawie: przesunięcie środków pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) z przeznaczeniem na rzecz 

działań związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa 

Covid-19. 
1860/20 23.03.2020 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 2850/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – 

Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i 

społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami oraz 

zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 3453/18 z dnia 17 stycznia 

2018 r. w sprawie 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1849.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1850.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1851.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1852.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1853.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1854.2020.pdf
0607
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1856.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1857.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1858.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1859.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1860.2020.pdf


rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 – konkurs dedykowany chorobom 

układu krążenia w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi 

publiczne Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna’’ 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 
1861/20 23.03.2020 W sprawie: Zmiana Uchwały Nr 3272/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 w ramach Osi priorytetowej VII 

„Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i 

społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu oddziałów szpitalnych 

oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych regionalnych 

podmiotów leczniczych i współpracujących z nimi pracowni 

diagnostycznych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, 

całodobowe i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane 

chorobom układu oddechowego - Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

wraz z załącznikami oraz zmiana załącznika nr 2 do Uchwały 

3897/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

16 maja 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i 

warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-

168/17 – konkurs dedykowany chorobom układu oddechowego w 

ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 

,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna’’ Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 
1862/20 23.03.2020 W sprawie: Zmiana Uchwały nr 3925/18 z dnia 23 maja 2018 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-200/18 – konkurs 

poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które 

realizują kompleksową opiekę zdrowotną na rzecz osób dorosłych 

i/lub dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami psychicznymi- 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami oraz 

zmiana załącznika nr 2 i 3 do Uchwały nr 328/19 

z dnia 13.03.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.03.00- IZ.00-26-200/18 – konkurs 

poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które 

realizują kompleksową opiekę zdrowotną na rzecz osób dorosłych 

i/lub dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1861.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1862.2020.pdf


1863/20 24.03.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 

1864/20 24.03.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 

1865/20 25.03.2020 Zatwierdzenia Tabel wdrażania rekomendacji dotyczących badań 

ewaluacyjnych: 

1.„Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w 

ramach RPOWŚ 2014-2020” 

2.„Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 

2014-2020” 

1866/20 25.03.2020
 zaliczenia wpłaty w kwocie 15 000,00 zł, dokonanej w dniu 

27.02.2020 r. przez 
panią                                                                   , z tytułu 

przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr                          
zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr 

                                            z dnia 16.10.2019 r. 

1867/20 25.03.2020 zaliczenia wpłaty w kwocie 5 000,00 zł, dokonanej w dniu 

05.02.2020 r. przez                                                                          
z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie 

nr                                                       , zgodnie z ostateczną 

decyzją administracyjną nr                                                              
z dnia 03.02.2016 r.

1868/20 25.03.2020 Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług 

zdrowotnych, Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-288/20 

1869/20 25.03.2020 Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 

8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie 

na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Konkurs: RPSW.08.05.01-

IZ.00-26-290/19 

1870/20 25.03.2020 Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 

8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, 

Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-274/19 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1863.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1864.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1865.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1866.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1867.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1868.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1869.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1870.2020.pdf


1871/20 25.03.2020 Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 

8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: 

RPSW.08.05.03-IZ.00-26-280/19 

1872/20 25.03.2020 Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 

8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT. Rozwój szkolnictwa 

ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych, 

Konkurs: RPSW.08.03.06-IZ.00-26-289/20 

1873/20 25.03.2020 Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 

9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Konkurs: 

RPSW.09.02.01-IZ.00-26-283/19 

1874/20 25.03.2020 Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 

8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: 

RPSW.08.05.03-IZ.00-26-281/19 

1875/20 25.03.2020 Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie 

projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.08.05.03-

IZ.00-26-280/19, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 

Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. 

1876/20 25.03.2020 Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie 

projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.08.05.03-

IZ.00-26-281/19, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 

Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. 

1877/20 25.03.2020 Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie 

projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.09.02.01-

IZ.00-26-283/19, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój 

wysokiej jakości usług społecznych. 

1878/20 25.03.2020 w sprawie ufundowania nagrody konkursowej dla laureata XIII 

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj 

Zabrzmi Bukowina” organizowanego przez Buskie Samorządowe 

Centrum Kultury. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1871.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1872.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1873.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1874.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1875.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1876.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1877.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1878.2020.pdf


1879/20 25.03.2020 przedstawienia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego 

sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2019r., 

przedłożonych przez wojewódzkie samorządowe instytucje 

kultury. 

1880/20 25.03.2020 w sprawie odwołania Pani Karoliny Kępczyk ze stanowiska 

dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w 

Pacanowie 

1881/20 25.03.2020 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Europejskiego 

Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie Pani 

Aleksandrze Stachniak na okres od 01.04.2020 do 31.12.2020 

1882/20 25.03.2020 wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w 

formie postanowienia do wniosku przedsiębiorcy Celsium Sp. z o. 

o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej o zmianę koncesji na

wytwarzanie ciepła.

1883/20 25.03.2020 wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w 

formie postanowienia do wniosku przedsiębiorcy EPLANT 7 Sp. z 

o. o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w

instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni

fotowoltaicznej.

1884/20 25.03.2020 wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w 

formie postanowienia do wniosku przedsiębiorcy EPLANT 1 Sp. z 

o. o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w

instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni

fotowoltaicznej.

1885/20 25.03.2020 wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w 

formie postanowienia do wniosku przedsiębiorcy PV POLSKA I 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o udzielenie koncesji na 

wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła 

energii – elektrowni fotowoltaicznej. 

1886/20 25.03.2020 Przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji wraz z 

informacją o wynikach 

przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały 

Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu 

Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 

1887/20 25.03.2020
 w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów 

finansowych za 2019 rok, sporządzonych przez samodzielne 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 

tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie 

1888/20 25.03.2020 podjęcia prac nad opracowaniem Strategii Polityki Społecznej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030 oraz powołania 

Zespołu Konsultacyjno-Doradczego ds. Opracowania Strategii 

Polityki Społecznej na lata 2021-2030. 

1889/20 25.03.2020 wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Województwa 

Świętokrzyskiego na płacie sztandaru 10 Świętokrzyskiej Brygady 

Obrony Terytorialnej 

1890/20 25.03.2020
 w sprawie rozpatrzenia petycji Starosty Buskiego w sprawie 

zmiany uchwały Nr IV/62/19 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1879.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1880.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1881.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1882.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1883.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1884.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1885.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1886.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1887.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1888.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1889.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1890.2020.pdf


  uchwalenia „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022” (WPGO).  

1891/20  25.03.2020 w sprawie: informacji o stanie mienia samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego.  

1892/20 25.03.2020 w sprawie: Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok  

 

1893/20 25.03.2020 w sprawie: Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok  

 

1894/20 25.03.2020 w sprawie: Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok  

 

1895/20 25.03.2020 w sprawie: Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok  

 

1896/20 25.03.2020 w sprawie: Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok  

 

1897/20 25.03.2020 w sprawie: Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok  

 

1898/20 25.03.2020 w sprawie: Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok  

 

1899/20  

 

25.03.2020 w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 1500/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w 

sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach 

przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 

2014-2020”  

1900/20 26.03.2020 w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani 

Justyny Milczarek – Kierownika Oddziału ds. Innowacyjnej 

Gospodarki i Projektów Kulturalnych Departamentu 

Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań 

związanych z pracą Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki i 

Projektów Kulturalnych, w tym do podpisywania 

dokumentów. 

1901/20 26.03.2020 w sprawie:  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani 

Małgorzaty Góreckiej – Kierownika Oddziału ds. ZIT i 

Projektów Transportowych Departamentu Inwestycji i 

Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z 

pracą Oddziału ds. ZIT i Projektów Transportowych, w tym 

do podpisywania dokumentów. 

1902/20 26.03.2020 w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana 

Krzysztofa Kasprzyka – Kierownika Oddziału ds. Projektów 

Energetycznych Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 

podejmowania działań związanych z pracą Oddziału ds. 

Projektów Energetycznych, w tym do podpisywania 

dokumentów. 

1903/20 26.03.2020 w sprawie:  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani 

Aleksandry Kaziur – Kierownika Oddziału ds. Usług 

Publicznych i Rewitalizacji Departamentu Inwestycji i 

Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z 

pracą Oddziału ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji, w tym 

do podpisywania dokumentów. 

1904/20 26.03.2020 w sprawie:  zmiany Uchwały Nr 674/19 Zarządu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1891.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1892.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1893.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1894.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1895.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1896.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1897.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1898.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1899.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1900.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1901.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1902.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1903.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1904.2020.pdf


Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 

2019 roku przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.03.00- IZ.00-26-263/19 w ramach 

Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 

7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs 

poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, 

które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w 

zakresie neonatologii i/lub pediatrii - Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz z załącznikami oraz zmiany załącznika nr 2 do 

Uchwały Nr 1293/19 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 31 listopada 2019 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-

IZ.00-26-263/19 – konkurs poświęcony wsparciu 

regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują 

szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie 

neonatologii i/lub pediatrii. 

1905/20 26.03.2020 zmiany Uchwały Nr 2850/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w ramach Osi 

Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 wraz z załącznikami oraz zmiany załącznika nr 2 do 

Uchwały nr 3453/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów 

do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 – konkurs 

dedykowany chorobom układu krążenia w ramach Osi 

Priorytetowej 7 – 

Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 ,,Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna’’ Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

1906/20 26.03.2020 Zmiana Uchwały Nr 3272/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 w ramach 

Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 

7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs 

poświęcony wsparciu oddziałów szpitalnych oraz innych 

jednostek i komórek organizacyjnych regionalnych 

podmiotów leczniczych i współpracujących z nimi pracowni 

diagnostycznych, 

które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, 

całodobowe i ambulatoryjne świadczenia 

zdrowotne dedykowane chorobom układu oddechowego - 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami 

oraz zmiana załącznika nr 2 do Uchwały 3897/18 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

16 maja 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i 

warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1905.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1906.2020.pdf


ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 – konkurs dedykowany 

chorobom układu oddechowego w ramach Osi Priorytetowej 

7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 ,,Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna’’ Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

1907/20 31.03.2020 Wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego na zawarcie nieodpłatnej umowy z 

Aeroklubem Kieleckim, obejmującej usługi zarządzania 

lotniskiem w Masłowie. 

1908/20 31.03.2020 Zmiany w budżecie  na rok 2020 

1909/20 31.03.2020 Zmiany w budżecie  na rok 2020 

1910/20 31.03.2020 W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa 

za 2019 rok 

1911/20 31.03.2020 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1907.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1908.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1909.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1910.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1911.2020.pdf


1912/20 1.04.2020 w przedmiocie akceptacji umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji
kultury – Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz akceptacji treści statutu
Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

1913/20 1.04.2020 zatwierdzenia  zmian  w  Regulaminie  Organizacyjnym  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy  w
Kielcach.

1914/20 1.04.2020 Przyjęcie pozytywnej opinii o zgodności zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 
z  Programem  Operacyjnym  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata  2014-2020  w  zakresie
możliwości finansowania projektów ZIT ze środków RPOWŚ 2014-2020.

1915/20 1.04.2020 rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania
w ramach konkursu i wybór projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu
zamkniętego  nr  RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19  dla  Działania  2.5  Wsparcie  inwestycyjne
sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020

1916/20 1.04.2020 zmiany  Uchwały  nr  4421/18  Zarządu  Województwa  z  dnia  16  października  2018  roku  w
sprawie  dofinansowania  projektu  pozakonkursowego  Województwa  Świętokrzyskiego  pod
nazwą  „Popytowy  System  Innowacji  –  rozwój  MŚP  w  regionie  świętokrzyskim  poprzez
profesjonalne usługi doradcze” w ramach Działania 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu
zwiększenia  poziomu  przedsiębiorczości  w  regionie  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu
jego realizacji.

1917/20 1.04.2020  zmiany Uchwały Nr 2850/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2017 roku w
sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-
140/17  w  ramach  Osi  Priorytetowej  7  –  Sprawne  usługi  publiczne  Działania  7.3  Infrastruktura
zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 wraz z załącznikami oraz zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 3453/18 z dnia 17
stycznia  2018  r.  w  sprawie  rozstrzygnięcia  konkursu  i  warunkowego  wyboru  projektów  do
dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu  zamkniętego nr  RPSW.07.03.00-IZ.00-26-
140/17  –  konkurs  dedykowany  chorobom  układu  krążenia  w  ramach  Osi  Priorytetowej  7  –
Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna’’  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

1918/20 1.04.2020 Zatwierdzenia  Listy  ocenionych  projektów  oraz  Listy  pozytywnie  ocenionych  projektów

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1914.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1918.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1917.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1916.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1915.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1912.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1913.2020.pdf


wybranych do dofinansowania  Oś 8 – Rozwój edukacji  i  aktywne społeczeństwo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla
Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Poddziałanie  8.5.1  Podniesienie  jakości  kształcenia
zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Konkurs: RPSW.08.05.01-
IZ.00-26-291/19

1919/20 1.04.2020 Zatwierdzenia  Zaktualizowanej  Listy  ocenionych  projektów  oraz  Zaktualizowanej  Listy
pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji  i
aktywne  społeczeństwo  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Świętokrzyskiego na lata  2014-2020 dla  Europejskiego Funduszu Społecznego,  Poddziałanie
8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-
280/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 25
marca 2020 r.

1920/20 1.04.2020 Zatwierdzenia  Zaktualizowanej  Listy  ocenionych  projektów  oraz  Zaktualizoawnej  Listy
pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji  i
aktywne  społeczeństwo  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Świętokrzyskiego na lata  2014-2020 dla  Europejskiego Funduszu Społecznego,  Poddziałanie
8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-
281/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 25
marca 2020 r.

1921/20 1.04.2020 Zatwierdzenia  Zaktualizowanej  Listy  ocenionych  projektów  oraz  Zaktualizowanej  Listy
pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i
walka  z  ubóstwem  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Świętokrzyskiego na lata  2014-2020 dla  Europejskiego Funduszu Społecznego,  Poddziałanie
9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-283/19
przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 25 marca
2020 r.

1922/20 1.04.2020 Zatwierdzenia  Listy  ocenionych  projektów  oraz  Listy  pozytywnie  ocenionych  projektów
wybranych do dofinansowania  Oś 9 – Włączenie  społeczne  i  walka  z  ubóstwem w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla
Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Poddziałanie  9.2.1  Rozwój  wysokiej  jakości  usług
społecznych, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-273/19

1923/20 1.04.2020 Zatwierdzenia  Listy  ocenionych  projektów  oraz  Listy  pozytywnie  ocenionych  projektów

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1923.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1922.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1921.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1920.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1919.2020.pdf


wybranych do dofinansowania  Oś 8 – Rozwój edukacji  i  aktywne społeczeństwo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad
dziećmi do lat 3, Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-277/19

1924/20 1.04.2020 Zwiększenia  kwoty  środków  przeznaczonych  na  dofinansowanie  projektów  ocenionych  w
ramach konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-273/19, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i
walka  z  ubóstwem  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Świętokrzyskiego na lata  2014-2020 dla  Europejskiego Funduszu Społecznego,  Poddziałanie
9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

1925/20 1.04.2020 przyjęcia  zaktualizowanego  regulaminu  konkursu  nr  RPSW.08.03.02-IZ.00-26-303/20  w
ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.2 Wsparcie
kształcenia  podstawowego  w  zakresie  kompetencji  kluczowych,  przyjętego  przez  Zarząd
Województwa  Świętokrzyskiego  w  dniu  26  lutego  2020  r.  uchwałą  nr  1702/20.  Konkurs
dedykowany projektom o wartości dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100
000 EUR.

1926/20 1.04.2020 przyjęcia  zaktualizowanego  regulaminu  konkursu  nr  RPSW.08.05.04-IZ.00-26-301/20  w
ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata  2014-2020,  Poddziałania  8.5.4
Kształcenie ustawiczne - ZIT – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na
rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w
dniu  26  lutego  2020  r.  uchwałą  nr  1703/20.  Konkurs  dedykowany  Kieleckiemu  Obszarowi
Funkcjonalnemu – ZIT. Nabór dla projektów o wartości dofinansowania równej lub niższej niż
równowartość 100 000 EUR.

1927/20 1.04.2020 przyjęcia  zaktualizowanego  regulaminu  konkursu  nr  RPSW.08.05.04-IZ.00-26-302/20  w
ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata  2014-2020,  Poddziałania  8.5.4
Kształcenie ustawiczne - ZIT – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na
rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w
dniu  26  lutego  2020  r.  uchwałą  nr  1704/20.  Konkurs  dedykowany  Kieleckiemu  Obszarowi
Funkcjonalnemu  -  ZIT.  Nabór  dla  projektów  o  wartości  dofinansowania  wyższej  niż
równowartość 100 000 EUR.

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1927.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1926.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1925.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1924.2020.pdf


1928/20 1.04.2020 przyjęcia  zaktualizowanego  regulaminu  konkursu  nr  RPSW.08.01.01-IZ.00-26-304/20  w
ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata  2014-2020,  Poddziałania  8.1.1
Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, przyjętego przez Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego  uchwałą  nr  1793/20  w dniu  11  marca  2020  r.  Konkurs  jest  dedykowany
projektom o wartości dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR.

1929/20 1.04.2020 przyjęcia  zaktualizowanego  regulaminu  konkursu  nr  RPSW.08.01.01-IZ.00-26-305/20  w
ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata  2014-2020,  Poddziałania  8.1.1
Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, przyjętego przez Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego  uchwałą  nr  1794/20  w dniu  11  marca  2020  r.  Konkurs  jest  dedykowany
projektom o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 EUR.

1930/20 1.04.2020 wyrażenia  opinii  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  pn.:
„Rozbudowa  ul.  Słonecznej  na  odcinku  od  Ronda  Solidarności  do  ul.  Skalistej  w
Starachowicach”.

1931/20 1.04.2020 wyrażenia  opinii  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  pn.:
„Rozbudowa  ul.  Kopalnianej  na  odcinku  od  ul.  Glinianej  do  ul.  Armii  Krajowej  w
Starachowicach ”.

1932/20 1.04.2020 wyrażenia  opinii  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  pn.:
„Rozbudowa ul. 1 – go Maja na odcinku od posesji nr 20 do ul. Radomskiej w Starachowicach
”.

1933/20 1.04.2020 wyrażenia  opinii  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  pn.:
„Rozbudowa ul. Kościelnej w Starachowicach”.

1934/20 1.04.2020 wyrażenia  opinii  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  pn.:
„Rozbudowa ul. Na Szlakowisku w Starachowicach”.

1935/20 1.04.2020 wyrażenia  opinii  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  pn.:
„Budowa ciągu  pieszo  –  rowerowego  w ciągu  DW 756  ul.  Łagowska  w Rakowie  (od  km
40+902,00 do km 41+900,00).”

1936/20 1.04.2020 zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Wojewódzkiego  Ośrodka  Ruchu
Drogowego w Kielcach za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz wyrażenie zgody na
przeznaczenie wypracowanego zysku netto w wysokości 25 926,12 zł na fundusz specjalny na
rzecz bezpieczeństwa drogowego.

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1936.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1935.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1934.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1933.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1932.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1931.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1930.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1929.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1928.2020.pdf


1937/20 1.04.2020 Udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania zadań Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
związanych z pełnieniem funkcji zarządzającego lotniskiem w Masłowie k/Kielc (EPKA).

1938/20 1.04.2020 wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie postanowienia do wniosku
przedsiębiorcy  Okręgowa  Spółdzielnia  Mleczarska  we  Włoszczowie  o  udzielenie  promesy
koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

1939/20 1.04.2020  w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu
nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r.

1940/20 1.04.2020 Wyrażenia  zgody  w  imieniu  Województwa  Świętokrzyskiego  na  głosowanie  pisemne  nad
uchwałami  Spółki  Świętokrzyska  Kolejka  Dojazdowa  „Ciuchcia  Expres  Ponidzie”  Sp.  
z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie procedowanymi zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych na
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

1941/20 1.04.2020 w sprawie sposobu postępowania przy realizacji zadań Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego związanych z odpowiedzialnością Skarbu Państwa – Zarządu Województwa
za szkody łowieckie, o których mowa w art. 50 ust. 1, 1b, 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13
października 1995 r. Prawo łowieckie.

1942/20 1.04.2020 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do
dokonywania oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 50 ust. 1, 1b, 2 pkt 2
i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

1943/20 1.04.2020 Zatwierdzenia Listy ocenionych i wybranych do realizacji operacji Partnerów KSOW w ramach
naboru na 2020 rok do Planu operacyjnego na lata 2020 – 2021 Planu Działania Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla województwa świętokrzyskiego.

1944/20 1.04.2020 niewyrażenia  zgody dla  Regionalnego  Centrum Naukowo-Technologiczne  w Podzamczu,  na
wypowiedzenie umów najmu nr: 21/08/2017 z dnia 21.08.2017 r., 02/07/2017 z dnia 3.07.2017
r. oraz 01/07/2017 z dnia 3.07.2017 r., obciążających nieruchomość objętą trwałym zarządem
RCNT.

1945/20 1.04.2020 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w
Czerwonej  Górze  na  usunięcie  drzew  z  terenu  nieruchomości  stanowiącej  własność
Województwa Świętokrzyskiego,  położonej w Chęcinach, oznaczonej w ewidencji  gruntów i
budynków, w obrębie 0001, jako działka nr 238/44 o pow. 8,9870 ha.

1946/20 1.04.2020 Zmiany w budżecie  na rok 2020

1947/20 1.04.2020 Zmiany w budżecie  na rok 2020

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1947.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1946.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1945.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1944.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1943.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1942.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1941.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1940.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1939.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1938.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1937.2020.pdf


1948/20 1.04.2020 Decyzji o blokadzie planowanych wydatków budżetu województwa na 2020 rok. 
1949/20 1.04.2020 Uchylenia uchwały 1828/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie: 

przedstawienia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego propozycji zmian w budżecie województwa na 2020 
rok. 

1950/20 1.04.2020 Uchylenie uchwały 1829/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie: 
przedstawienia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego propozycji zmian w budżecie województwa na 2020 
rok. 

1951/20 1.04.2020 Uchylenie uchwały 1831/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie: 
przedstawienia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego propozycji zmian w budżecie województwa na 2020 
rok. 

 
1952/29 3.04.2020 Przyjęcie propozycji zmian w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020. 
1953/20 08.04.2020 Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr 

RPSW.08.01.01-IZ.00-26-277/19, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. 

1954/20 08.04.2020 Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr 
RPSW.08.02.02-IZ.00-26-224/18, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie. 

1955/20 08.04.2020 Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr 
RPSW.08.02.02-IZ.00-26-189/18, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie. 

1956/20 08.04.2020 Zatwierdzenia Warunków i zasad naboru projektów w trybie pozakonkursowym wraz z załącznikami dla Osi 
Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości 
usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - 
Działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1948.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1949.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1950.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1951.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1952.2020.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1953.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1954.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1955.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1956.2020.zip


1957/20 08.04.2020 Powierzenia realizacji projektu Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie 
świętokrzyskim w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 
Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Województwu Świętokrzyskiemu, w imieniu którego działa Urząd 
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 
 

1958/20 08.04.2020 w sprawie wyboru ofert oraz podziału środków na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2020 r.   

1959/20 08.04.2020 w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadań o charakterze edukacyjnym 
i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 
2020 r. 

1960/20 08.04.2020 w sprawie przyjęcia informacji o wynikach konsultacji i konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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 

1961/20 08.04.2020 w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego 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 

1962/20 08.04.2020 w sprawie przyjęcia informacji o wynikach konsultacji i konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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 

1963/20 08.04.2020 w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego 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 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1957.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1958.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1959.2020.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1960.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1961.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1962.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1963.2020.pdf


zawodowych realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 

1964/20 08.04.2020 w sprawie przyznania stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 
1965/20 08.04.2020 Rozpatrzenia oferty w trybie pozakonkursowym na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej złożonej przez 

Zagnańskie Stowarzyszenie Kreatywnych „Sukurs” Jasiów 7, 
26-050 Zagnańsk. 

1966/20 08.04.2020 w sprawie: zmiany uchwały nr 469/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w 
sprawie wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa 
świętokrzyskiego oraz przyjęcie projektu planu rzeczowo-finansowego wydatkowania w latach 2020 - 2021 
środków Funduszu Kolejowego. 

1967/20 08.04.2020  
 Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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. 

1968/20 08.04.2020 w sprawie: zmiany uchwały Nr 4295/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 
do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa 
Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza. 

1969/20 08.04.2020 w sprawie wyrażenia zgody na prenotyfikację projektu zmian decyzji KE notyfikującej pomoc publiczną dla 
Projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie." 

1970/20 08.04.2020 Zmiany w budżecie  na rok 2020 

1971/20 08.04.2020 Zmiany w budżecie  na rok 2020 

1972/20 08.04.2020 w sprawie: uchylenia uchwały nr 1830/20 zarządu województwa świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2020 r. w 
sprawie przedstawienia sejmikowi województwa świętokrzyskiego propozycji zaniechania realizacji 
przedsięwzięcia (1c181) „utrzymanie systemów informacyjnych województwa” 
 

1973/20 15.04.2020 przyjęcia Deklaracji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie możliwości wprowadzenia 
Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego „OCHRONA, ODBUDOWA, ROZWÓJ MŚP” w ramach 
Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej, dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku rozprzestrzeniania się 
wirusa COVID-Sars2. 

1974/20 15.04.2020 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1964.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1965.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1966.2020.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1967.2020.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1968.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1969.2020.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1970.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1971.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1972.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1973.2020.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1974.2020.zip


projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 
osoby w wieku aktywności zawodowej - Konkurs dedykowany jest Obszarowi Strategicznej Interwencji – 
obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie), Konkurs: RPSW.08.02.01-IZ.00-26-
257/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1090/19 z dnia 25 września 2019 r. 
z uwagi na potrzebę zwiększenia wartości dofinansowania dla beneficjenta Fundacja Centrum Europy Lokalnej 
(projekt nr RPSW.08.02.01-26-0001/19 pt.: "Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w gminach 
Baćkowice i Waśniów") 

1975/20 15.04.2020 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 
projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT, Konkurs w ramach 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Konkurs: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-266/19 przyjętych przez 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwalą nr 1326/19 z 20 listopada 2019 r. z uwagi na potrzebę 
zwiększenia wartości dofinansowania dla Beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach (projekt nr 
RPSW.08.02.03-26-0003/19 pt.: "Siła w równowadze")  

1976/20 15.04.2020 Zatwierdzenie Zaktualiowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 
projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs: 
RPSW.09.02.03-IZ.00-26-236/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 906/19 z 
dnia 31 lipca 2019 r. z uwagi na potrzebę zwiększenia wartości dofinansowania dla beneficjentów: Centrum 
Pielęgnacyjno Rehabilitacyjne "Dom" Bożena Chmielewska ( projekt nr RPSW.09.02.03-26-0002/19 pt. Dzienny 
Dom Opieki Medycznej w Szydłowie), Fontia Sp. z o.o. (projekt nr RPSW.09.02.03-26-0005/19 pt. Szansa dla 
wykluczonych - Dzienny Dom Opieki Medycznej w Busku-Zdroju), Szpital Św. Leona Sp. z o.o. (projekt nr 
RPSW.09.02.03-26-0003/19 pt. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Opatowie).  

1977/20 15.04.2020 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanie Listy pozytywnie ocenionych 
projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs: 
RPSW.09.02.03-IZ.00-26-186/18 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 4207/18 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1975.2020.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1976.2020.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1977.2020.zip


z dnia 17 sierpnia 2018 r. z uwagi na potrzebę zwiększenia wartości dofinansowania dla Beneficjenta Caritas 
Diecezji Kieleckiej (projekt nr RPSW.09.02.03-26-0006/18 pt.: Centrum Dziennej Opieki i Pielęgniacji Caritas w 
Wiśniówce - usługi opieki medycnej dla osób niepełnosprawnych i seniorów w aglomeracji Kielc (Kielce i 
Wiśniówka)  

1978/20 15.04.2020 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanie Listy pozytywnie ocenionych 
projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs dedykowany 
Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie), 
Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-261/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą 
Nr 1093/19 z dnia 25 września 2019 r. oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 1152/19 z dnia 11 października 2019 
r. z uwagi na potrzebę zwiększenia wartości dofinansowania dla beneficjenta Centrum Medyczne "Zdrowie" Sp. z 
o.o. Spółka Komandytowa (projekt nr RPSW.09.02.03-26-0006/19 pt. "Zespoły Medycznej Opieki Domowej 3")  

1979/20 15.04.2020 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanie Listy pozytywnie ocenionych 
projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs: 
RPSW.09.02.03-IZ.00-26-195/18 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 4336/18 
z dnia 27 września 2018 r. oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 246/19 z dnia 20 lutego 2019 r. z uwagi na 
potrzebę zwiększenia wartości dofinansowania dla beneficjenta Caritas Diecezji Kielcekiej (projekt nr 
RPSW.09.02.03-26-0012/18 pt. "Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach")  

1980/20 15.04.2020 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 
projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs: 
RPSW.09.02.03-IZ.00-26-223/18 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 442/19 z 
dnia 5 kwietnia 2019 r.  

1981/20 15.04.2020 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 
projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie, Konkurs: 
RPSW.08.02.02-IZ.00-26-224/18 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 299/19 z 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1978.2020.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1979.2020.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1980.2020.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1981.2020.zip


dnia 6 marca 2019 r. z uwagi na potrzebę zwiększenia wartości dofinansowania dla beneficjenta: 
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W KIELCACH (projekt nr RPSW.08.02.02-26-0006/18 pt. Szczepienia dla chorych 
onkologicznie). 

1982/20 15.04.2020 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 
projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie, Konkurs: 
RPSW.08.02.02-IZ.00-26-189/18 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 4554/18 
z dnia 15 listopada 2018 r. oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 164/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. z uwagi na 
potrzebę zwiększenia wartości dofinansowania dla beneficjenta ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
W KIELCACH (projekt nr RPSW.08.02.02-26-0003/18 pt. RAK NA WSPAK - wsparcie profilaktyki w kierunku 
wczesnego wykrywania raka jelita grubego  
w województwie świętokrzyskim).  

1983/20 15.04.2020 Aktualizacji Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 – Włączenie społeczne i 
walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 
zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-226/18, przyjętej Uchwałą 
nr 928/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07.08.2019r.  

1984/20 15.04.2020 Aktualizacji Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 – Włączenie społeczne i 
walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 
zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-227/18 , przyjętej Uchwałą 
nr 787/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.07.2019r.  

1985/20 15.04.2020 Aktualizacja Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 – Włączenie społeczne i 
walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 
zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-233/19, przyjętej Uchwałą 
nr 902/19 z dnia 31.07.2019r.  

1986/20 15.04.2020 Aktualizacji Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 – Włączenie społeczne i 
walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1982.2020.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1983.2020.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1984.2020.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1985.2020.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1986.2020.zip


zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-234/19  
1987/20 15.04.2020 Aktualizacji Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 – Włączenie społeczne i 

walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości 
usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór 
projektów w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe dla PCPR), numer wezwania: 
RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18, przyjętej Uchwałą nr 903/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
31.07.2019r. 

1988/20 15.04.2020 Aktualizacja Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 – Włączenie społeczne i 
walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości 
usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór 
projektów w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe dla PCPR), numer wezwania: 
RPSW.09.02.01-IZ.00-26-235/19, przyjętej Uchwałą nr 904/19 z dnia 31.07.2019r.  

1989/20 15.04.2020 w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 
2020 r. 

1990/20 15.04.2020 wyboru ofert i podziału środków finansowych dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.668 z późn. zm.) z 
przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym 
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 
z późn. zm.) oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii 

1991/20 15.04.2020 w sprawie odmowy zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w trybie, o 
którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U.2019.688 t.j. ze zm.) 

1992/20 15.04.2020 Upoważnienie Pani Elżbiety Korus – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Województwa 
Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelakich dokumentów i umów dotyczących projektu 
pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID w województwie świętokrzyskim”.  

1993/20 15.04.2020 Upoważnienia Pana Arkadiusza Ślipikowskiego – Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, 
Województwa Świętokrzyskiego na czas nieobecności Pani Elżbiety Korus – Dyrektora Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej, Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do podejmowania działań oraz podpisywania 
wszelakich dokumentów i umów dotyczących projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się 
COVID w województwie świętokrzyskim”.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1987.2020.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1988.2020.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1989.2020.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1990.2020.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1991.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1992.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1993.2020.pdf


1994/20 15.04.2020 w sprawie upoważnienia Pani Bogumiły Niziołek - Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do podejmowania działań oraz podpisywania 

wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się 

COVID-19 w województwie świętokrzyskim”. 

1995/20 15.04.2020 w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Ołowni - Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do podejmowania działań oraz podpisywania 

wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się 

COVID-19 w województwie świętokrzyskim”. 

1996/20 15.04.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany w zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok polegającej na zmniejszeniu wartości zadania 

pn. Wykonanie, wkładkowanie i kolportaż miesięcznika „Nasz Region - Świętokrzyski Informator 

Samorządowy” jako comiesięcznego bezpłatnego dodatku do piątkowego wydania dziennika o zasięgu 

obejmującym teren województwa świętokrzyskiego oraz publikacja artykułów sponsorowanych w 

elektronicznym wydaniu ww. dziennika. 
 

1997/20 17.04.2020 Zmiany w budżecie  na rok 2020 

1998/20 17.04.2020 Zmiany w budżecie  na rok 2020 

1999/20 17.04.2020 Zmiany w budżecie  na rok 2020 

2000/20 17.04.2020 Zmiany w WPF na lata 2020-2041 

2001/20 21.04.2020 Uchylenie Uchwały Nr 1956/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. zatwierdzającej 

Warunki i zasady naboru projektów w trybie pozakonkursowym wraz z załącznikami dla Osi Priorytetowej 9. Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Działania profilaktyczne oraz zwalczające 

skutki epidemii COVID-19. 

2002/20 21.04.2020 Zatwierdzenia Warunków naboru projektu w trybie nadzwyczajnym dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług 

zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Działania 

profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem, wraz z załącznikami. 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1994.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1995.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1996.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1997.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1998.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.1999.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2000.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2001.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2002.2020.zip


 

2003/20 22.04.2020 Anulowanie konkursu zamkniętego nr RPSW.02.02.00-IZ.00-26-306/20 ogłoszonego w 

ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.2 Tworzenie 

nowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

2004/20 22.04.2020  

Zwiększenie poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach 

konkursu nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 oraz zmiany załącznika nr 2 i załącznika 

nr 3 do Uchwały nr 1915/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 

2020  roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-

IZ.00-26-253/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2005/20 22.04.2020  

Zmiana Uchwały nr 3120/2017  Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

20 października 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru 

projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr  RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16  dla Działania 7.2 „Rozwój 

potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych 

obszarów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014 – 2020. 

2006/20 22.04.2020  

Zmiana Uchwały Nr 2850/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 

2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi 

publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami 

oraz zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 3453/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania 

w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 – 

konkurs dedykowany chorobom układu krążenia w ramach Osi Priorytetowej 7 – 

Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna’’ 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2003.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2004.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2005.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2006.2020.pdf


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

2007/20 22.04.2020 Zmiana Uchwały Nr 3272/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  29 

listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 w ramach Osi priorytetowej VII 

„Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”  - 

konkurs poświęcony wsparciu oddziałów szpitalnych oraz innych jednostek i komórek 

organizacyjnych regionalnych podmiotów leczniczych i współpracujących z nimi 

pracowni diagnostycznych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, 

całodobowe  i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom układu 

oddechowego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami oraz zmiana załącznika nr  2 

do Uchwały 3897/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 

roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego  

nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 – konkurs dedykowany chorobom układu 

oddechowego w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 

,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna’’ Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2008/20 22.04.2020 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Konkurs: 

RPSW.09.02.01-IZ.00-26-273/19 przyjętych przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1922/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2007.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2008.2020.pdf


2009/20 22.04.2020 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do 
lat 3, Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-277/19 przyjętych przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1923/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

2010/20 22.04.2020 Wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie postanowienia do projektu  Planu 
Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na gaz ziemny 
wysokometanowy i zaazotowany na lata 2021 – 2025 EWE energia Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu 

2011/20 22.04.2020 Wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie postanowienia do wniosku 
przedsiębiorcy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Kielcach o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła. 

2012/20 22.04.2020 Wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie postanowienia do wniosku 
przedsiębiorcy Elawan Energy Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o udzielenie koncesji na 
wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej. 

2013/20 22.04.2020 Wyrażenie zgody na uruchomienie nowych kierunków kształcenia w Policealnej Szkole Pracowników 
Służb Społecznych im. M. Michałowicza w Skarżysku - Kamiennej. 

2014/20 22.04.2020 Przyjęcie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zadań 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2020 r. ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

2015/20 22.04.2020 Przystąpienie do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa świętokrzyskiego oraz 
wyznaczenie jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania. 

2016/20 22.04.2020 Wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach. 

2017/20 22.04.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020 
2018/20 22.04.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020 
2019/20 24.04.2020 Rozstrzygnięcie naboru w trybie nadzwyczajnym i wybór projektu do dofinansowania w ramach 

wezwania nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20 do złożenia projektu w trybie nadzywczajnym Oś 9 – 
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2009.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2010
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2011.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2012.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2013.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2014.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2015.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2016.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2017.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2018.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2019.2020.pdf


Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. 
2020/20 28.04.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020 
2021/20 29.04.2020 Rozstrzygnięcia II naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych, zwiększenia 

poziomu alokacji środków przeznaczonych na konkurs oraz zatwierdzenia listy rankingowej ocenionych 
Formularzy zgłoszeniowych złożonych w II naborze organizowanym w ramach projektu pn. „Popytowy 
System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” 
realizowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020. 

2022/20 29.04.2020 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 3196/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 
2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego 
realizacji. 

2023/20 29.04.2020 zmiany załącznika nr 1, załącznika nr 2 oraz załącznika nr 3 Uchwały nr 1915/20 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 01 kwietnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-
IZ.00-26-253/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2024/20 29.04.2020 zmiany załącznika nr 2 Uchwały nr 2004/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 
kwietnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do dofinansowania w 
ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 dla Działania 2.5 
Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2025/20 29.04.2020 Wyrażenia zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na aplikowanie przez Województwo 
Świętokrzyskie o środki Instrumentu Wsparcia Projektów w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego 
(The CBSS Project Support Facility, CBSS PSF) i naboru na projekty, które skupiają się na młodych w 
Regionie Morza Bałtyckiego oraz wzmacniają przyszłych decydentów regionu. Celem projektu jest 
wzmocnienie kompetencji i sieci współpracy młodych ludzi na rzecz aktywnych postaw obywatelskich, 
które wspierają zrównoważony rozwój Regionu Morza Bałtyckiego oraz jego tożsamości. 

2026/20 29.04.2020 zmiany Uchwały Nr 2850/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2017 roku w 
sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-
140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna 
i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2020.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2021.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2022.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2023.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2024.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2025.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2026.2020.pdf


wraz z załącznikami oraz zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 3453/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. w 
sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 – konkurs dedykowany 
chorobom układu krążenia w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 
,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2027/20 29.04.2020  zmiany Uchwały Nr 674/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2019 roku 
przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00- IZ.00-26-263/19 w 
ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i 
społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują 
szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii - Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami oraz zmiany 
załącznika nr 2 do Uchwały Nr 1293/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 listopada 
2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów w ramach jednoetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-263/19 – konkurs poświęcony wsparciu regionalnych 
podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii 
i/lub pediatrii. 

2028/20 29.04.2020 Zmiany przeznaczenia środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przyznanych na 2020 r. dla 
Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach którego Organizatorem jest Stowarzyszenie "Nadzieja 
Rodzinie" 

2029/20 29.04.2020 Powierzenie zadania merytorycznego w ramach projektu pn: „Stop wirusowi! Zapobieganie 
rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 
Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnemu Centrum Naukowo - 
Technologicznemu w Podzamczu i przyjęcia warunków jego realizacji 

2030/20 29.04.2020 Zatwierdzenia zaktualizowanej listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 
9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 
9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), numer 
wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-226/18, przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego nr 928/19 z dnia 07.08.2019 r. oraz zaktualizowanej Uchwałą Zarządu Województwa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2027.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2028.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/78337-uchwala-nr-2029-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/7839-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-podjete-w-2020-roku.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2030.2020.pdf


Świętokrzyskiego nr 1983/20 z dnia 15.04.2020 r. 
2031/20 29.04.2020 Zatwierdzenia zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 

9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 
9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych 
(projekty pozakonkursowe dla PCPR), numer wezwania: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18, przyjętej 
Uchwałą nr 903/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31.07.2019r. oraz zaktualizowanej 
Uchwałą nr 1987/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15.04.2020 r. 

2032/20 29.04.2020 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule Uchwały nr 1919/20 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. dotyczącej Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych 
projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania 
Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-
26-280/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 25 
marca 2020 r. 

2033/20 29.04.2020 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule Uchwały nr 1920/20 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. dotyczącej Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych 
projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania 
Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-
26-281/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 25 
marca 2020 r. 

2034/20 29.04.2020 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule Uchwały nr 1921/20 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. dotyczącej Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych 
projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania 
Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-
283/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 25 marca 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2031.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2032.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2033.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2034.2020.pdf


2020 r. 
2035/20 29.04.2020 podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop 

wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” 
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój 
wysokiej jakości usług zdrowotnych 

2036/20 29.04.2020 wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie postanowienia do wniosku 
przedsiębiorcy Teco – Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o cofnięcie koncesji na 
dystrybucję energii elektrycznej 

2037/20 29.04.2020 Powiadomienia Zarządu Powiatu Kieleckiego oraz Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego o zamiarze 
podjęcia uchwały w trybie art. 10 ust. 5a ustawy o drogach publicznych w zakresie starodroża drogi 
krajowej nr 7 na odcinku 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. 

2038/20 29.04.2020 oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału 
w Zgromadzeniu Wspólników przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zmiany Regulaminu Zgromadzenia 
Wspólników przyjętego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 20 z dnia 19 czerwca 2018 r. oraz 
upoważnienia Pani Anny Grzeli – Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Komunikacji i Transportu do 
złożenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego oświadczenia w sprawie przyjęcia w/w 
Regulaminu. 

2039/20 29.04.2020 Udzielenie pełnomocnikowi wytycznych do głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
zwołanym na dzień 7.05.2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego na funkcję Członków Zarządu Spółki „POLREGIO" sp. z o.o. 

2040/20 29.04.2020 wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa 
Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. 

2041/20 29.04.2020 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na użyczenie Fundacji „Dr 
Clown” z/s w Warszawie pomieszczenia o powierzchni 6,98 m2, z przeznaczeniem na działalność 
statutową fundacji, mieszczącego się w budynku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przy ul. 
Artwińskiego 3 A w Kielcach na poziomie -1, na okres 3 lat. 

2042/20 29.04.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020 

https://bip.sejmik.kielce.pl/download/78338-uchwala-nr-2035-2020/886-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023/7839-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-podjete-w-2020-roku.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2036.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2037.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2038.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2039.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2040.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2041.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2042.2020.pdf


2043/20 29.04.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020 
2044/20 29.04.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020 
2045/20 29.04.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020 
2046/20 29.04.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020 
2047/20 29.04.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020 
2048/20 29.04.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020 
2049/20 29.04.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020 
2050/20 29.04.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 

2041 
2051/20 06.05.2020 Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 30). 
2052/20 06.05.2020 Przyjęcie zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
2053/20 06.05.2020 ponownego wykorzystana 10 000 000,00 zł pochodzących z Zasobów Zwróconych  

z inwestycji w Ostatecznych Odbiorców w ramach Działania 2.6 ,,Instrumenty finansowe dla MŚP” Osi 
priorytetowej 2 ,,Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020, na wsparcie Świętokrzyskich MŚP poszkodowanych w wyniku 
pandemii koronawirusa COVID-Sars2 - zgodnie ze zaktualizowaną „Strategią Inwestycyjną wdrażania 
instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. 

2054/20 06.05.2020 zmiany Uchwały Nr 2850/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2017 roku w 
sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-
140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna 
i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
wraz z załącznikami oraz zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 3453/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. w 
sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 – konkurs dedykowany 
chorobom układu krążenia w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 
,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2043.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2044.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2045.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2046.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2047.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2048.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2049.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2050.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2051.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2052.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2053.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2054.2020.pdf


2055/20 06.05.2020 w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. 

2056/20 06.05.2020 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa 
drogi gminnej nr 336051T – ul. Górna w Kunowie”. 

2057/20 06.05.2020 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa 
drogi publicznej KDD2 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gen. W. Sikorskiego i ul. Orląt 
Lwowskich” w Kielcach . 

2058/20 06.05.2020 Wyrażenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgody na umiejscowienie zbiornika 
paliwowego na terenie lotniska w Masłowie k. Kielc. 

2059/20 06.05.2020 Przyjęcie sprawozdania rocznego  z realizacji zadań rzeczowo-finansowych Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach  za rok 2019. 

2060/20 06.05.2020 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie 
nadania Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze wraz z 
poprawkami redakcyjnymi. 

2061/20 06.05.2020 w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) na 
wsparcie realizacji zadań w 2020 r. z zakresu: 
1. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
2. pomocy społecznej, 
3. przeciwdziałania przemocy, 
4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

2062/20 06.05.2020 Podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 na 
realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie: 
1) dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lip-ca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j. z późn. zm.), dotyczą-cych obiektów służących rehabilitacji w 
związku z potrzebami osób niepełno-sprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, 
2) dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. 

2063/20 06.05.2020 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – Katarzyna Kubicka 
2064/20 06.05.2020 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – Artur Potaczała  
2065/20 06.05.2020 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2066/20 06.05.2020 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2055.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2056.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2057.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2058.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2059.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2060.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2061.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2062.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2063.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2064.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2065.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2066.2020.pdf


2067/20 06.05.2020 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2068/20 06.05.2020 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2069/20 06.05.2020 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

 
2070/20 06.05.2020 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2071/20 06.05.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 

2041 
2072/20 11.05.2020 Zatwierdzenia Metodologii wyliczenia podziału alokacji w ramach naboru projektów w trybie 

nadzwyczajnym – z przeznaczeniem dla starostw powiatowych na walkę z epidemią COVID-19 wraz z 
załącznikiem, która będzie miała zastosowanie w naborze przeprowadzonym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9. Włączenie społeczne 
i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych – typ nr 4 – 
Działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19. 

2073/20 11.05.2020 zatwierdzenia Warunków naboru projektów w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z 
ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych wraz z załącznikami. Nabór 
jest dedykowany starostwom powiatowym województwa świętokrzyskiego i będzie realizowany dla typu 
nr 4 - Działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19. 

2074/20 13.05.2020 Uchylenie Uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie  zatwierdzenia regulaminu 
Plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”. 

2075/20 13.05.2020 Rozstrzygnięcie konkursu i wyboru projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.07.03.00-IZ.00-26-282/19 – konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, 
które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie 
rehabilitacji ogólnoustrojowej dedykowanej chorobom układu kostno-mięśniowego.   

2076/20 13.05.2020 Zmiany Uchwały Nr 2684/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 czerwca 2017 roku w 
sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 
nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji w 
ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 

2077/20 13.05.2020 Powołanie Zespołu ds. wsparcia świętokrzyskiej gospodarki w ramach tarczy antykryzysowej Ochrona, 
Odbudowa, Rozwój MŚP w okresie pandemii wirusa SARS-Cov2 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2067.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2068.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2069.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2070.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2071.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2072.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2073.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2074.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2075.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2076.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2077.2020.pdf


2078/20 13.05.2020 Przyjęcia dokumentu, pn.: „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 7)”. 

2079/20 13.05.2020 Zmiany uchwały nr 2602/17 w sprawie Przyjęcia wzoru umowy o finansowanie projektu 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  RPOWŚ 2014-2020 
- Działanie 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP. 

2080/20 13.05.2020 Udzielenie, przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Pani Katarzynie Kubickiej - Dyrektorowi 
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w 
obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

2081/20 13.05.2020 Udzielenie, przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Panu Arturowi Potaczale - Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w 
obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2082/20 13.05.2020 Udzielenie, przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Panu Łukaszowi Grzesikowi – Kierownikowi 
Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania w Departamencie Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 
upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

2083/20 13.05.2020 Powierzenie realizacji Województwu Świętokrzyskiemu, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego, V edycji projektów stypendialnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i 
aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do 
uczniów szkół ponadpodstawowych oraz Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego 
skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego. 

2084/20 13.05.2020 Zatwierdzenie zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym,  Oś 
9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2078.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2079.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2080.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2081.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2082.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2083.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2084.2020.pdf


Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 
9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), numer 
wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-227/18, przyjętej Uchwałą  Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego nr 787/19 z dnia 03.07.2019 r.  oraz zaktualizowanej Uchwałą zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego nr 1984/20 z dnia 15.04.2020 r. 

2085/20 13.05.2020 Zatwierdzenie zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym,  Oś 
9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 
9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych 
(projekty pozakonkursowe dla PCPR), numer wezwania: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18, przyjętej 
Uchwałą nr 903/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31.07.2019r.  oraz zaktualizowanej 
Uchwałą nr 1987/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15.04.2020 r. i Uchwałą Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego nr 2031/20 z dnia 29.04.2020 r. 

2086/20 13.05.2020 Przyjęcie zaktualizowanego regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.02-IZ.00-26-303/20  
w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.2 Wsparcie 
kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych, zatwierdzonego przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26 lutego 2020 r. Uchwałą nr 1702/20, zaktualizowanego przez 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 1 kwietnia 2020 r. Uchwałą nr 1925/20. Konkurs 
dedykowany projektom o wartości dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR. 

2087/20 13.05.2020 Przyjęcie zaktualizowanego regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-304/20  
w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie 
dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
uchwałą nr 1793/20 w dniu 11 marca 2020 r.  
i zaktualizowanego w dniu 1 kwietnia 2020 r. uchwałą nr 1928/20. Konkurs jest dedykowany projektom 
o wartości dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR. 

2088/20 13.05.2020 Przyjęcie zaktualizowanego regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-305/20  
w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie 
dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2085.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2086.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2087.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2088.2020.pdf


uchwałą nr 1794/20 w dniu 11 marca 2020 r.   
i zaktualizowanego w dniu 1 kwietnia 2020 r. uchwałą nr 1929/20. Konkurs jest dedykowany projektom 
o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 EUR. 

2089/20 13.05.2020 Przyjęcie informacji dotyczącej sprawozdań Spółki POLREGIO sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 oraz 
wskazanie wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Zwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki zwołanym na dzień 21 maja 2020 r. 

2090/20 13.05.2020 Wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie postanowienia do wniosku 
przedsiębiorcy ZPUE S.A. o udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję 
ciepła. 

2091/20 13.05.2020 Wyrażenie pozytywnej opinii do wniosku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Kielcach skierowanego do Wojewody Świętokrzyskiego o zgodę na odstępstwo od przepisów 
techniczno-budowlanych dla projektowanej obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn w ramach zadania 
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój  - Nowy Korczyn- Borusowa wraz z 
budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz Wiśle”.  

2092/20 13.05.2020 Ufundowanie nagrody konkursowej dla laureata 43-edycji interdyscyplinarnego konkursu plastyki 
województwa świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE organizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych 
w Kielcach. 

2093/20 13.05.2020 Przekazanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego do rozpatrzenia przez Sejmik 
Województwa Świętokrzyskiego 

2094/20 13.05.2020 Przyznanie stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa 
Świętokrzyskiego. 

2095/20 13.05.2020 Zatwierdzenie programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Onkologii                     w Kielcach 
2096/20 13.05.2020 Udzielenie upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach 
2097/20 13.05.2020 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i 

Transportu Sanitarnego w Kielcach za 2019 rok. 
2098/20 13.05.2020 Ustalenie podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2020 

roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań. 

2099/20 13.05.2020 Przyjęcie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2089.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2090.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2091.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2092.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2093.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2094.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2095.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2096.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2097.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2098.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2099.2020.pdf


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”.    

2100/20 13.05.2020 Wprowadzenie zmian do Zbiorczego Rocznego Planu Zamówień Publicznych. 
2101/20 13.05.2020 Wyrażenie zgody na wprowadzenie do „Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2020 

rok” zmiany polegającej na zwiększeniu wartości szacunkowej zamówienia pn.: „Remont V piętra 
budynku UMWŚ i klimatyzacji budynku strona południowa”. 

2102/20 13.05.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2103/20 13.05.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2104/20 13.05.2020 Informacja o wykonaniu budżetu województwa za I kwartał 2020 roku. 
2105/20 15.05.2020 Zatwierdzenia zaktualizowanych Warunków naboru projektów w trybie nadzwyczajnym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi 9. 
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług 
zdrowotnych, przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2073/20 z dnia 11 maja 
2020 r.Nabór jest dedykowany starostwom powiatowym województwa świętokrzyskiego i będzie 
realizowany dla typu nr 4 – Działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19. 

2106/20 15.05.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2107/20 20.05.2020 W sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
2108/20 20.05.2020 Zmiana Uchwały Nr 615/19 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, przesunięcia 

środków pomiędzy kategoriami interwencji, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do 
zakontraktowania w ramach konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego 
konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo 
naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2109/20 20.05.2020 Przyjęcie zaktualizowanego Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 

2110/20 20.05.2020 Zmiana Uchwały Nr 1799/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2016 roku w 
sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-029/16 w ramach działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom 
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klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i 
kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2111/20 20.05.2020 Przyjęcie Regulaminu udzielania voucherów dla przedsiębiorstw wraz z wszystkimi załącznikami (III 
nabór) w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim 
poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.. 

2112/20 20.05.2020 Zaliczenie wpłat w kwocie 1 000,00 zł, dokonanej w dniu 31.03.2020 r. oraz w kwocie 1 000,00 zł 
dokonanej w dniu 29.04.2020 r. przez panią ……………….. reprezentującą spółkę 
……………………………………, z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z 
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o 
dofinansowanie nr ……………………………., zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr 
………………………….. z dnia 16.10.2019 r. 

2113/20 20.05.2020 Zaliczenie wpłaty w kwocie 16 351,98 zł, dokonanej w dniu 13 marca 2020 r. na poczet zobowiązań 
…………………………… reprezentowanej przez Zarządcę ……………………………….. z tytułu 
przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr U………………………., 
zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr ………………………………z dnia 15 maja 2019 r. 

2114/20 20.05.2020 Zmiana Uchwały nr 2810/17 z dnia 11 lipca 2017r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 
warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP 
(konkurs dla projektów realizowanych w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjną) Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2115/20 20.05.2020 Zwiększenie poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu nr 
RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 oraz zmiana załączników do Uchwały nr 1915/20 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2116/20 20.05.2020 Przyjęcie dokumentu pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji 
Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 
(wersja 13)”. 

2117/20 20.05.2020 Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 
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konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-288/20, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z 
ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług 
społecznych. 

2118/20 20.05.2020 Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 
konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-256/19, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z 
ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 
społecznych. 

2119/20 20.05.2020 Wyrażenie zgody na podjęcie przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich działań 
zmierzających do wydzielenia oraz przejęcia na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w drodze 
darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Starachowice, a zajętej faktycznie pod pas 
drogowy drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom – Wierzbica – Starachowice na odcinku od drogi krajowej 
Nr 42 (Al. Niepodległości), poprzez ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wiadukt) do ul. Iłżeckiej 
celem uregulowania stanu prawnego terenu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 744. 

2120/20 20.05.2020 Zmiana załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 8 maja 2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na 
terenie województwa świętokrzyskiego zmienionego uchwałami Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego: uchwały nr 1669/2009 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 
2009r., uchwały nr 2037/2009 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r.,  
uchwały nr 2065/2009 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009r.,  uchwały nr 
2882/2010 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2009r.,  uchwały nr 541/2011 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011r.,  uchwały nr 955/2012 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2012r., uchwały nr 1699/2013 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2013r., uchwały nr 2606/2014 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2014r., uchwały nr 792/2015 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2015r., uchwały nr 1647/2016 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016r., uchwały nr 2457/2017 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2017r., uchwały nr 3836/2018 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018r.,  uchwały nr 831/19 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2019r.,   uchwały nr 831/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 18 września 2019r., uchwały nr 1602/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2118.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2119.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2120.2020.pdf


stycznia 2020r., 
2121/20 20.05.2020 W sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji 
Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów Talenty Świętokrzyskie 

2122/20 20.05.2020 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 
wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na wynajem 
pomieszczeń o łącznej powierzchni 970,29 m2 , na okres jednego roku. 

2123/20 20.05.2020 W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Województwo Świętokrzyskie - Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Kielcach do projektu na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w 
domach pomocy społecznej na terenie województwa realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach 
Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2124/20 20.05.2020 W sprawie rozpatrzenia uwag, zgłoszonych podczas trzeciego procesu opiniowania  
i konsultacji, do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia 
na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w 
których następuje spalanie paliw. 

2125/20 20.05.2020 W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

2126/20 20.05.2020 W sprawie wyrażenia zgody dla firmy Wodociągi Kieleckie sp. z o.o.  z siedzibą w Kielcach  
na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa 
Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasie drogowym al. IX Wieków Kielc, oznaczoną w 
ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0016, jako działki nr 236/1 i nr 236/3 o łącznej pow. 0,1290 
ha. 

2127/20 20.05.2020 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli – Pani Beata Wieczorek 
2128/20 20.05.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2129/20 20.05.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2130/20 20.05.2020 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2131/20 20.05.2020 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2132/20 20.05.2020 w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2133/20 20.05.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 
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2041 
2134/20 25.05.2020 Rozstrzygnięcie naboru w trybie nadzwyczajnym i wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

wezwania nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/20 Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych 

2135/20 25.05.2020 Udzielenie Panu Cezaremu Błachowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów, działającemu w 
imieniu gminy Suchedniów, pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w 
zakresie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z 
przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica 
Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów”, w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
751 Suchedniów – Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy 
Suchedniów” – etap I”. 

2136/20 27.05.2020 przyjęcia Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2019 r. 
2137/20 27.05.2020 zmiany Uchwały nr 3106/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia „Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa 
Świętokrzyskiego”. 

2138/20 27.05.2020 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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+ 

2139/20 27.05.2020 Zatwierdzenia wersji 10.1 dokumentu pn. "Instrukcje wykonawcze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Kielcach pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów Inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v Osi 
Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" w związku z aktualizacją części procedur. 

2140/20 27.05.2020 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, 
Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-256/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Uchwałą Nr 1233/19 z dnia 30 października 2019 r., oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 1325/19 z dnia 
20 listopada 2019 r., a następnie Uchwałą Nr 1564/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. z uwagi na potrzebę 
zwiększenia wartości dofinansowania dla beneficjenta: GMINA KIELCE/MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY RODZINIE (projekt nr RPSW.09.02.01-26-0074/19 pt. Alzheimer - model usług społecznych 
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dla osób niesamodzielnych w Kielcach). 
2141/20 27.05.2020 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, 
Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-288/20 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Uchwałą Nr 1868/20 z dnia 25 marca 2020 r. 

2142/20 27.05.2020 aktualizacji Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w trybie 
nadzwyczajnym Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych w ramach wezwania nr 
RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/20 przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 
2134/20 z dnia 25 maja 2020 r. 

2143/20 27.05.2020 Udzielenia Pani Monice Słoniewskiej Zastępcy Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach ds. Administracji i Zarządzania Pasem Drogowym upoważnienia do 
wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych. 

2144/20 27.05.2020 w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Morawicy Policealnej Szkoły w Morawicy oraz jej likwidacji. 

2145/20 27.05.2020 w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej Policealnej Szkoły w Skarżysku-Kamiennej oraz jej likwidacji. 

2146/20 27.05.2020 Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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. 

2147/20 27.05.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 1605/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 
2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 
na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. 

2148/20 27.05.2020 w sprawie udzielenie dotacji w wysokości 67 000,00 zł na zakup i montaż domofonów z panelem 
kontroli dostępu celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w obiektach 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. 
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2149/20 27.05.2020 w sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach 

2150/20 27.05.2020 Udzielenia upoważnienia dla Pani Elżbiety Korus - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz 
podpisywania wszelkich dokumentów, w tym finansowych i umów dotyczących projektu "Bezpieczna 
przyszłość”. 

2151/20 27.05.2020 Udzielenia upoważnienia dla Pana Arkadiusza Ślipikowskiego – Zastępcy Dyrektora Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 
podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów, w tym finansowych i umów 
dotyczących projektu "Bezpieczna przyszłość”. 

2152/20 27.05.2020 zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych . 

2153/20 27.05.2020 w sprawie wniosku firmy Vitaro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wyrażenie zgody na usunięcie 
drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w 
Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 393/20 o pow. 
1,1718 ha. 

2154/20 27.05.2020 w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji dla Komisji Sejmikowych 
dotyczącej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. 

2155/20 27.05.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany w zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok polegającej na zmniejszeniu wartości 
zadania pn. Wykonanie, wkładkowanie i kolportaż miesięcznika „Nasz Region - Świętokrzyski 
Informator Samorządowy” jako comiesięcznego bezpłatnego dodatku do piątkowego wydania dziennika 
o zasięgu obejmującym teren województwa świętokrzyskiego oraz publikacja artykułów 
sponsorowanych w elektronicznym wydaniu ww. dziennika. 

2156/20 27.05.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2157/20 27.05.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2158/20 27.05.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2159/20 27.05.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2160/20 27.05.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2161/20 27.05.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2149.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2150.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2151.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2152.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2153.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2154.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2155.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2156.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2157.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2158.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2159.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2160.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2161.2020.pdf


2162/20 27.05.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2163/20 27.05.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2164/20 27.05.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2165/20 27.05.2020 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041 
2166/20 29.05.2020 Przyjęcie i skierowanie do konsultacji i konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie stypendium przyznawanego przez Województwo 
Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. 

2167/20 3.06.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 
2041 

2168/20 3.06.2020 Przyjęcie projektu Listu intencyjnego pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Powiatem 
Jędrzejowskim, Powiatem Pińczowskim, Gminą Jędrzejów, Gminą Pińczów, Gmina Imielno oraz Gminą 
Kije spisanym w celu podjęcia przez Strony działań zmierzających do nawiązania współpracy dotyczącej 
realizacji zadania własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „REWITALIZACJA ORAZ 
FUNKCJONOWANIE KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ PONIDZIE”. 

2169/20 3.06.2020 Przyjęcie informacji nt. realizacji Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa 
świętokrzyskiego w roku 2019 i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

2170/20 3.06.2020 Rozpatrzenie uwag i wniosków do projektu „Programu ochrony powietrza dla województwa 
świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” oraz do „Prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem 
działań krótkoterminowych”. 

2171/20 3.06.2020 Przyjęcie treści projektu „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z 
planem działań krótkoterminowych”, po przeprowadzeniu procesu opiniowania i konsultacji. 

2172/20 3.06.2020 Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia „Programu 
ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”. 

2173/20 3.06.2020 Przyjęcie Stanowiska Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego zmiany Kontraktu 
Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego. 

2174/20 3.06.2020 Zmiana załącznika nr 2 do Uchwały 35/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 
rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i 
warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona 
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energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2175/20 3.06.2020 zmiana Uchwały nr 2517/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2017 roku w 
sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenie poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania 
w ramach konkursu i warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie 
dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  RPSW.07.04.00-IZ.00-26-061/16  dla Działania 7.4 „Rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej dla projektów realizowanych w zakresie infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej z wyłączeniem szkół wyższych” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020; 

2176/20 3.06.2020 Zmiana załącznika nr 1 do Uchwały nr 2516/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 
kwietnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenie poziomu środków przeznaczonych 
do zakontraktowania w ramach konkursu i warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do 
wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-060/16 dla 
Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (konkurs dedykowany dla obszarów 
wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych w szczególności w zakresie infrastruktury 
przedszkolnej oraz zwiększania dostępu do edukacji podstawowej (ogólnej) z wyłączeniem szkół 
wyższych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2177/20 3.06.2020 Zmiana Uchwały nr 3356/17z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, 
zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i warunkowego 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój miast Działania 6.5 
,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2178/20 3.06.2020 Przyjęcie informacji na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, celem 
przedstawienia Sejmikowi Województwa.   

2179/20 3.06.2020 Zmiana Uchwały nr 2021/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w 
sprawie rozstrzygnięcia II  naboru  na  udzielenie  voucherów  dla  MŚP  na  zakup  usług  doradczych, 
zwiększenia poziomu alokacji  środków  przeznaczonych  na  konkurs  oraz zatwierdzenia listy 
rankingowej  ocenionych Formularzy zgłoszeniowych złożonych w II  naborze  organizowanym w 
ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez 
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profesjonalne usługi doradcze” realizowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2180/20 3.06.2020 Aktualizacja Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym,  Oś 9 – Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna 
integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy), Numer wezwania: 
RPSW.09.01.00-IZ.00-26-225/18, przyjętej Uchwałą nr 735/19 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 18.06.2019 r. 

2181/20 3.06.2020 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 
dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych – 
Dzienne domy opieki medycznej,  Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-295/20 

2182/20 3.06.2020 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 
dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu 
opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej, Konkurs: RPSW.08.02.01-IZ.00-
26-297/20 

2183/20 3.06.2020 Przyjęcie informacji z realizacji „Akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 
2019/2020”, celem przedstawienia Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Strategii Rozwoju, 
Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

2184/20 3.06.2020 Wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie postanowienia do wniosku 
przedsiębiorcy Celsium Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej o zmianę koncesji na 
wytwarzanie ciepła. 

2185/20 3.06.2020 Wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie postanowienia do wniosku 
przedsiębiorcy – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Sandomierzu o zmianę 
koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła. 

2186/20 3.06.2020 Wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie postanowienia do wniosku 
przedsiębiorcy Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” S. A. o zmianę 
koncesji na dystrybucję paliw gazowych 

2187/20 3.06.2020 Udzielenie Pani Monice Słoniewskiej Zastępcy Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
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Wojewódzkich w Kielcach ds. Administracji i Zarządzania Pasem Drogowym imiennego upoważnienia 
do wydawania i podpisywania w drodze decyzji administracyjnych zezwoleń kategorii I na przejazd 
pojazdów nienormatywnych po drogach wojewódzkich na terenie województwa świętokrzyskiego oraz 
wymierzania kar pieniężnych za przejazd po drogach wojewódzkich ww. pojazdów bez zezwolenia, lub 
niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia. 

2188/20 3.06.2020 Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa 
ulicy Kolejowej w Starachowicach” związanej z inwestycją pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo 
- kosztorysowej terenu Dworca Wschodniego w Starachowicach”, w ramach zadania inwestycyjnego 
„Zagospodarowanie terenu przy Dworcu Wschodnim w Starachowicach” 

2189/20 3.06.2020 Zatwierdzenie programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 
2190/20 3.06.2020 Udzielenie upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze. 
2191/20 3.06.2020 Rozpatrzenie oferty w trybie pozakonkursowym na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 

przez Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Wileńska 34, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
2192/20 3.06.2020 Obniżenie korekty finansowej nałożonej na Artmedik sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie, w którego 

prawa i obowiązki wstąpiło Centrum Naukowo-Badawcze Artmedik sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 
2193/20 3.06.2020 Odwołanie Pana Mariusza Masnego ze stanowiska Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 
2194/20 3.06.2020 Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach Tadeuszowi Sikorze 
2195/20 3.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2196/20 3.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2197/20 3.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2198/20 3.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2199/20 3.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2200/20 3.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2201/20 3.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2202/20 3.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2203/20 3.06.2020 Informacja o wykonaniu budżetu za 2019 rok 
2204/20 8.06.2020 Przyjęcie informacji na temat czasowego wstrzymania realizacji części zadań inwestycyjnych przez 

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w związku z wprowadzonym na terenie RP 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2188.2020.pdf
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stanem epidemii 
2205/20 9.06.2020 Aktualizacja Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania  

w trybie nadzwyczajnym Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych w ramach 
wezwania nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/20 przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Uchwałą Nr 2134/20 z dnia 25 maja 2020 r. oraz zaktualizowanej Uchwałą nr 2142/20 z dnia 27 maja 
2020 r. 

2206/20 9.06.2020 Zmiany załącznika nr 2 i nr 3 do Uchwały nr 3788/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  
18 kwietnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w 
ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój miast Działania 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i 
wiejskich’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2207/20 9.06.2020 Upoważnienie do składania oświadczeń woli dla Anny Kucharczyk, na czas pełnienia obowiązków 
Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju 

2208/20 9.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2209/20 9.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2210/20 9.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2211/20 9.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2212/20 9.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2213/20 9.06.2020 Przekazanie uprawnień kierownikom jednostek 
2214/20 10.06.2020 w sprawie przyjęcia: Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020 oraz 

Sprawozdania z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2019. 
2215/20 10.06.2020 Wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w „Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 

2020 rok” 
2216/20 10.06.2020 W sprawie: przyjęcia raportu z realizacji „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa 

Świętokrzyskiego” za rok 2019. 
2217/20 10.06.2020 W sprawie wprowadzenia zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2020. 
2218/20 10.06.2020 udzielenia upoważnienia do dokonywania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

wszelkich czynności związanych z realizacją Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2205.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2206.2020.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2209.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2210.2020.pdf
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Świętokrzyskiego, w tym składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
Województwa Świętokrzyskiego i odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi, w szczególności poprzez 
wezwanie do wykupienia weksla i jego wypełnienie 

2219/20 10.06.2020 udzielenia upoważnienia do dokonywania wszelkich czynności w postępowaniach administracyjnych 
prowadzonych w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach, w tym poświadczania odpisów lub wyciągów z dokumentów 
znajdujących się w aktach organu oraz poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem 
przedstawionym przez stronę 

2220/20 10.06.2020 zmiany Uchwały Nr 517/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie 
akceptacji Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w ramach Instrumentu Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020. 

2221/20 10.06.2020 W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Pani Annie 
Kucharczyk – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów w 
ramach poniżej wskazanych Projektów, realizowanych przez Oddział Centrum Obsługi Inwestora i 
Przedsiębiorczości: 
− „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”, realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 
2: „Konkurencyjna gospodarka”, Działanie 2.4. „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki 
regionu”, 
− „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, 
gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, 
− "RESINDUSTRY", realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA, (Oś priorytetowa 3. 
Gospodarka niskoemisyjna, Cel szczegółowy 3.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju 
regionalnego, w szczególności celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych 
przypadkach EWT, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną), 
− „ENERSELVES”, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA (Oś priorytetowa 3. 
Gospodarka niskoemisyjna, Cel szczegółowy 3.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju 
regionalnego, w szczególności celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2219.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2220.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2221.2020.pdf


przypadkach EWT, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną), 
− „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, realizowanego w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, Priorytet VI, Poddziałanie 6.2.1. Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (trwałość). 

2222/20 10.06.2020 zaliczenia wpłaty w kwocie 1 000,00 zł, dokonanej w dniu 22.05.2020 r. przez panią ……………… 
reprezentującą ……………………………, z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz 
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o 
dofinansowanie nr ………………………, zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr 
……………………………… z dnia 16.10.2019 r. 

2223/20 10.06.2020 zmiany Uchwały nr 1422/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku w 
sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania 
w ramach konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2224/20 10.06.2020 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób 
dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-281/19 przyjętych przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1874/20 z dnia 25 marca 2020 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 1920/20 
z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

2225/20 10.06.2020 Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 
dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej, Konkurs: 
RPSW.08.03.01-IZ.00-26-298/20. 

2226/20 10.06.2020 w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda 
Gombrowicza w Kielcach. 

2227/20 10.06.2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr 2093/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 maja 2020 
r. 

2228/20 10.06.2020 w sprawie zlecenia dla Świętokrzyskiego Związku Szachowego w Kielcach realizacji zadania 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2222.2020.pdf
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publicznego pn. Wakacyjny Internetowy Turniej Szachowy o Puchar Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego z pominięciem otwartego konkursu ofert 

2229/20 10.06.2020 Przyjęcia Informacji z realizacji otwartego konkursu ofert oraz wsparcia udzielonego w ramach trybów 
pozakonkursowych z zakresu kultury fizycznej w roku 2019 dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

2230/20 10.06.2020 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa 
drogi gminnej wokół cmentarza w Łagowie”.     

2231/20 10.06.2020 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa 
drogi gminnej na dz. nr ewid. 394 – przedłużenie ul. Marmurowej   
w Szewcach, gm. Sitkówka – Nowiny w systemie zaprojektuj- wybuduj”.      

2232/20 10.06.2020 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2019.688 z późn. zm.) 
na wspieranie realizacji zadania publicznego Województwa Świętokrzyskiego w 2020 r. z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2020.295 z późn. zm.) pn. Wspieranie działań informacyjno–
edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz 
wspieranie działalności punktów informacyjno–konsultacyjnych na terenie województwa 
świętokrzyskiego 

2233/20 10.06.2020 zmiany uchwały Nr 146/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2019r. 
w sprawie powołania Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

2234/20 10.06.2020 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2019 
rok. 

2235/20 10.06.2020 Przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji wraz z informacją o wynikach 
przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
w sprawie stypendium przyznawanego przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się 
na kierunku lekarskim. 

2236/20 10.06.2020 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie stypendium 
przyznawanego przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim 
wraz z poprawką redakcyjną. 

2237/20 10.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności, wynikających z umowy nr 58/D/2020 z dnia 8 
kwietnia 2020 r. 

2238/20 17.06.2020 zlecenie Fundacji Instytut Dygasińskiego realizacji zadania publicznego pn.  Wydanie książki pt.,, W 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2229.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2230.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2231.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2232.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2233.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2234.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2235.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2236.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2237.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2238.2020.pdf


Pińczowie dniało inaczej…” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
2239/20 17.06.2020 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa 

drogi gminnej Nr 311041T Byszów – Węgrce Szlacheckie od km 0+000 do km 0+917 w miejscowości 
Byszów” 

2240/20 17.06.2020 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa 
drogi wewnętrznej od km 0+000 do km 0+300 w miejscowości Górki” 

2241/20 17.06.2020 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa 
drogi gminnej Śniekozy – Boisko od km 0+000 do km 0+453,70”. 

2242/20 17.06.2020 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa 
drogi wewnętrznej od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Krobielice”. 

2243/20 17.06.2020 wyrażenie zgody na oddanie w nieodpłatne użyczenie na okres od 01.07.2020 do 05.07.2020r. 
Związkowi Polskich Spadochroniarzy części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc 
przez w/w Związek na zasadach określonych w projekcie umowy.   

2244/20 17.06.2020 Zatwierdzenia listy radnych II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.   
2245/20 17.06.2020 zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 
2246/20 17.06.2020 zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych . 
2247/20 17.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie kolejnych procedur przetargowych na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza. 
2248/20 17.06.2020 wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność 

Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Promnik, gmina Strawczyn, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 561/1 o pow. 0,0141 ha, wydzielonej pod 
poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786. 

2249/20 17.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2250/20 17.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2251/20 24.06.2020 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach za 2019 

r. 
2252/20 24.06.2020 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w 

Kielcach za 2019 r. 
2253/20 24.06.2020 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2239.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2240.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2241.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2242.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2243.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2244.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2245.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2246.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2247.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2248.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2249.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2250.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2251.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2252.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2253.2020.pdf


Piłsudskiego w Kielcach za 2019 r. 
2254/20 24.06.2020 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka 

w Pacanowie za 2019 r. 
2255/20 24.06.2020 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda 

Gombrowicza w Kielcach za 2019 r. 
2256/20 24.06.2020 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach za 2019 r. 
2257/20 24.06.2020 Rozpatrzenie wyników konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. 
2258/20 24.06.2020 Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 31). 
2259/20 24.06.2020 Zmiana Uchwały Nr 35/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu  

i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 
nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia 
Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 
sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2260/20 24.06.2020 Zmiana Uchwały Nr 2781/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, przesunięcia 
środków pomiędzy kategoriami interwencji, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do 
zakontraktowania w ramach konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 
4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2261/20 24.06.2020 Zmiana Uchwały Nr 2850/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2017 roku w 
sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-
140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna 
i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
wraz z załącznikami oraz zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 3453/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. w 
sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 – konkurs dedykowany 
chorobom układu krążenia w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 
,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2254.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2255.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2256.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2257.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2258.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2259.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2260.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2261.2020.pdf


2262/20 24.06.2020 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej  Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i 
zdrowotnych – ZIT. Konkurs w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Konkurs: 
RPSW.09.02.02-IZ.00-26-265/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 
1328/19 z dnia 20 listopada 2019 r., oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 1563/20 z dnia 22 stycznia 2020 
r. z uwagi na potrzebę zwiększenia wartości dofinansowania dla beneficjenta: FUNDACJA GRAMY Z 
TOBĄ (projekt nr RPSW.09.02.02-26-0001/19 pt. Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i 
ich opiekunów faktycznych). 

2263/20 24.06.2020 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej  Listy pozytywnie 
ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji 
– obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-251/19 
przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1051/19 z dnia 13 września 2019 
r. oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 1566/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. z uwagi na potrzebę 
zwiększenia wartości dofinansowania dla beneficjenta: GMINA ŁOPUSZNO/GMINNY OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ (projekt nr RPSW.09.02.01-26-0011/19 pt. FABRYKA MŁODOŚCI). 

2264/20 24.06.2020 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 
dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu 
opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej, Konkurs: RPSW.08.02.01-IZ.00-
26-296/20 

2265/20 24.06.2020 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych z wyróżnieniem projektów 
wybranych do dofinansowania,, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 
przedszkolnej, Konkurs: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20. 

2266/20 24.06.2020 Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych z wyróżnieniem projektów 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2262.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2263.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2264.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2265.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2266.2020.pdf


wybranych do dofinansowania,Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w 
zakresie TIK Konkurs: RPSW.08.03.03-IZ.00-26-275/19 

2267/20 24.06.2020 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Konkurs: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-291/19 
przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1918/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

2268/20 24.06.2020 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej  Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na 
zatrudnienie.Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie 
do usług publicznych, Konkurs: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-262/19 przyjętych przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1187/19 z dnia 16 października 2019 r., z uwagi na 
potrzebę zwiększenia wartości dofinansowania dla beneficjenta: WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (projekt nr RPSW.09.01.00-26-0019/19 pt. SZANSA NA PRACĘ II). 

2269/20 24.06.2020 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej  Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na 
zatrudnienie, Konkurs: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-271/19 przyjętych przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1464/19 z dnia 18 grudnia 2019 r., z uwagi na potrzebę zwiększenia 
wartości dofinansowania dla beneficjenta: WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU  
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (projekt nr RPSW.09.01.00-26-0043/19 pt. Od bierności do aktywności). 

2270/20 24.06.2020 Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 
konkursu nr RPSW.08.03.03-IZ.00-26-275/19, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia 
ogólnego w zakresie stosowania TIK. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2267.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2268.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2269.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2270.2020.pdf


2271/20 24.06.2020 Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 
konkursu nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost 
jakości edukacji przedszkolnej. 

2272/20 24.06.2020 Zajęcie stanowiska dotyczące zaliczenia do kategorii dróg powiatowych  – części działki nr ewid. 2057 i 
części dz. ewid.  2058 położonych w Opatowie.     

2273/20 24.06.2020 Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa 
drogi gminnej Nr 001146T Szymanowice Górne przez wieś od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości 
Szymanowice”. 

2274/20 24.06.2020 Zlecenie dla Stowarzyszenie IMPERACTIVE w Kozowie realizacji zadania publicznego pn. Rajd Bike 
Orient – Miedzierza 2020 z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2275/20 24.06.2020 Odmowa zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w trybie art. 
19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   

2276/20 24.06.2020 Wyrażenie stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez utworzenie Pracowni Biologii 
Molekularnej w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej. 

2277/20 24.06.2020 Przyjęcie Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 
2278/20 24.06.2020 Przyjęcie Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

im. św. Rafała w Czerwonej Górze. 
2279/20 24.06.2020 Rozpatrzenie oferty w trybie pozakonkursowym na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 

przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Cicha Sława”, ul. L. Staffa 75, 26-110 Skarżysko-
Kamienna 

2280/20 24.06.2020 Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w „Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 
2020 rok” 

2281/20 24.06.2020 Zmiana uchwały nr 4430/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2018 r. w 
sprawie powołania Komitetu Sterującego dla projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych 
Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ), realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2282/20 24.06.2020 Wyrażenie zgody na dokonanie zmian w harmonogramie spłat pożyczki pieniężnej długoterminowej, 
udzielonej przez Województwo Świętokrzyskie Spółce Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2271.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2272.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2273.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2274.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2275.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2276.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2277.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2278.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2279.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2280.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2281.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2282.2020.pdf


2283/20 24.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2284/20 24.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2285/20 25.06.2020 Zlecenie dla Polskiego Związku Bokserskiego w Warszawie realizacji zadania publicznego Suzuki 

Boxing Night II z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
2286/20 29.06.2020 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

stypendium przyznawanego przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku 
lekarskim. 

2287/20 30.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2288/20 30.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2289/20 30.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2290/20 30.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2291/20 30.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2292/20 30.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2293/20 30.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2294/20 30.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2295/20 30.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2296/20 30.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2297/20 30.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2298/20 30.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2299/20 30.06.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2300/20 30.06.2020 Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1500/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w 

sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO 
na lata 2014-2020” 

2301/20 30.06.2020 Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1501/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w 
sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miejskich i 
wiejskich” 

2302/20 30.06.2020 Zmiany Uchwały Nr 1503/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2019 r. w 
sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2283.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2284.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2285.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2286.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2287.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2288.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2289.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2290.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2291.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2292.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2293.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2294.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2295.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2296.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2297.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2298.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2299.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2300.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2301.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2302.2020.pdf


2303/20 30.06.2020 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041 
2304/20 01.07.2020 ponownego rozpatrzenia sprawy w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja 

Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 
2013 wydał w dniu 15 stycznia 2020 roku decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2020/01 
określającą Urszuli Klimkowskiej, zamieszkałej Osiedle na Stoku 81/13, 25-437 Kielce przypadającą do 
zwrotu część dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu 
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-107/11-00 

2305/20 01.07.2020 określenia Pani: ……………….. zamieszkałej ………………… kwoty nadpłaty w ramach 
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa oraz 
odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wpłaconych na podstawie ostatecznej 
decyzji o zwrocie nr ………………. z dnia 01.06.2016 r., uchylonej na mocy wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 13 września 2019 r., sygn. akt I GSK 1349/18. 

2306/20 01.07.2020 upoważnienia Pani Anny Kucharczyk, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, do dokonywania wszelkich 
czynności związanych z realizacją projektu pn. „Access to Microfinance for Small and Medium-sized 
Enterprises” (Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw) – „ATM for 
SME`s”, w tym składania oświadczeń woli i wiedzy oraz podpisywania dokumentów dotyczących tego 
projektu 

2307/20 01.07.2020 W sprawie wprowadzenia zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2020. 
2308/20 01.07.2020 Uchylenia Uchwały Nr 1487/16 z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie warunkowego wyboru projektu o 

numerze RPSW.04.05.00-26-0001/15 złożonego przez Gminę Solec-Zdrój pn.: „Ochrona 
bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej 
łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój” w ramach dwuetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.04.05.00-IZ.00-26-010/15 dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji -
Obszaru Uzdrowiskowego w ramach działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych 
przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2308/20 01.07.2020 Uchylenia Uchwały Nr 1487/16 z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie warunkowego wyboru projektu o 
numerze RPSW.04.05.00-26-0001/15 złożonego przez Gminę Solec -Zdrój pn.: „Ochrona 
bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2303.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2304.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2305.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2306.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2307.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2308.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2308.2020.pdf


łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój” w ramach dwuetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.04.05.00-IZ.00-26-010/15 dedykowanego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - 
Obszaru Uzdrowiskowego w ramach działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych 
przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2309/20 01.07.2020 W sprawie: przyjęcia Regulaminu uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w projekcie 
„Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim” (Działanie 2.18 „Wysokiej jakości 
usługi administracyjne”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). 

2310/20 01.07.2020 W sprawie zaliczenia wpłaty w kwocie 983,86 zł dokonanej w dniu 18 marca 2020 r. na poczet 
zobowiązania Beneficjenta: ………………………. z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty 
nieprawidłowości powstałej w ramach umowy o dofinansowanie nr ………………………….. 

2311/20 01.07.2020 W sprawie wydania postanowienia w przedmiocie odmowy zawieszenia prowadzonego postepowania 
administracyjnego, wszczętego dnia 19 maja 2020 roku z urzędu w sprawie orzeczenia obowiązku 
zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2312/20 01.07.2020 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój 
edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.4.2 
Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez 
realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych, Konkurs: RPSW.08.04.02-IZ.00-26-276/19 przyjętych 
przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1763/20 z dnia 4 marca 2020 r. 

2313/20 01.07.2020 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 
dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób 
dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-240/19 przyjętych przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1092/19 z dnia 25 września 2019 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 
1151/19 z dnia 11 października 2019 r., z uwagi na potrzebę zwiększenia wartości dofinansowania dla 
beneficjenta: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI W KIELCACH SP. Z O.O. (projekt 
nr RPSW.08.05.03-26-0008/19 pt. Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap II). 

2314/20 01.07.2020 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2309.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2310.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2311.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2312.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2313.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2314.2020.pdf


ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój 
edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.3 
Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK, Konkurs: RPSW.08.03.03-IZ.00-26-
275/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2266/20 z dnia 24 czerwca 
2020 r. 

2315/20 01.07.2020 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój 
edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.1 
Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej, Konkurs: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20 
przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2265/20 z dnia 24 czerwca 2020 
r. 

2316/20 01.07.2020 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Konkurs: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19 
przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1358/19 z dnia 27 listopada 2019 
r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 1567/20 z dnia 22 stycznia 2020 r., z uwagi na potrzebę zwiększenia 
wartości dofinansowania dla beneficjenta: GMINA KIELCE/ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W 
KIELCACH (projekt nr RPSW.08.05.01-26-0033/19 pt. AUTOMATYK to Twoja przyszłość). 

2317/20 01.07.2020 Zatwierdzenia Warunków naboru projektów własnych w trybie pozakonkursowym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Osi 
Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu 
stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz Poddziałanie 8.5.2 Realizacja 
programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego wraz z 
załącznikami. 

2318/20 01.07.2020 w sprawie zlecenia dla Integracyjnego Klubu Sportowego DEBIUT Stąporków  
w Stąporkowie realizacji zadania publicznego Aktywnie po sukces – zgrupowanie sportowo-szkoleniowe 
z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2319/20 01.07.2020 Ustalenia pełnomocnika Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na Zgromadzeniach Wspólników 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2315.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2316.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2317.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2318.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2319.2020.pdf


Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. 
2320/20 01.07.2020 W sprawie: rozpatrzenia oferty w trybie pozakonkursowym na realizację zadania z zakresu pomocy 

społecznej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Kopcowej, ul. Świętokrzyska 58, 26-001 Masłów. 
2321/20 01.07.2020 W sprawie zmiany uchwały nr 3023/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 października 

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum Naukowo-
Technologicznego w projekcie partnerskim pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa 
Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach RPOWŚ 2014-2020. 

2322/20 8.07.2020 Wyrażenie zgody na podpisanie wstępnej deklaracji przejęcia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym 
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działa Oddział GDDKIA w Kielcach, 
a Województwem Świętokrzyskim, określającej warunki wzajemnych zobowiązań dotyczących 
realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach inwestycji pn.: 
„Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium: Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi 
S74 Kielce – Nisko, odcinek Cedzyna – Łagów wraz z obwodnicą Łagowa”. 

2323/20 8.07.2020 Wyrażenia zgody na podpisanie wstępnej deklaracji przejęcia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym 
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działa Oddział GDDKIA w Kielcach, a 
Województwem Świętokrzyskim, określającej warunki wzajemnych zobowiązań dotyczących realizacji 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach inwestycji pn.: 
„Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium: Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi 
S74 Sulejów – Przełom/Mniów, odcinek granica woj. Łódzkiego/ świętokrzyskiego – Przełom/Mniów”. 

2324/20 8.07.2020 Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: Przebudowa 
ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki  
w ramach zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej 
do ul. Moniuszki wraz z budową miejsc postojowych oraz przebudową infrastruktury technicznej”. 

2325/20 8.07.2020 Zmiana załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 
2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie 
województwa świętokrzyskiego zmienionego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: 
uchwały nr 1669/2009 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009r., uchwały nr 
2037/2009 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r.,  uchwały nr 2065/2009 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009r.,  uchwały nr 2882/2010 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2009r.,  uchwały nr 541/2011 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011r.,  uchwały nr 955/2012 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2012r., uchwały nr 1699/2013 Zarządu Województwa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2320.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2321.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2322.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2323.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2324.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2325.2020.pdf


Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2013r., uchwały nr 2606/2014 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2014r., uchwały nr 792/2015 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2015r., uchwały nr 1647/2016 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016r., uchwały nr 2457/2017 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2017r., uchwały nr 3836/2018 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018r.,  uchwały nr 831/19 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2019r.,   uchwały nr 831/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 18 września 2019r., uchwały nr 1602/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 
stycznia 2020r., uchwały nr 2120/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2020r 

2326/20 8.07.2020 Zajęcie stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogę powiatową nr 0018T 
Brzeście – Szczypiec od km 2 + 060 do km 2 + 295 (działki nr 16/8, 114, 165, 453 obręb Szczypiec), 
położonej w granicach administracyjnych Gminy Pińczów.                   

2327/20 8.07.2020 Wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie postanowienia do wniosku 
przedsiębiorcy „Stolbud Włoszczowa” S.A. o cofnięcie koncesji wytwarzanie ciepła oraz koncesji na 
przesyłanie i dystrybucję ciepła 

2328/20 8.07.2020 Zmiana uchwały nr 469/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w 
sprawie wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa 
świętokrzyskiego oraz przyjęcie projektu planu rzeczowo-finansowego wydatkowania w latach 2020 - 
2021 środków Funduszu Kolejowego zmienionej uchwałą nr 1966/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r. 

2329/20 8.07.2020 Przyjęcie informacji w zakresie planowanego wykonania i finansowania przeglądów P3 dla pojazdów 
308b stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego w związku ze zmienioną w 2020 roku 
Dokumentacją Systemu Utrzymania przedmiotowych pojazdów. 

2330/20 8.07.2020 Przyjęcie Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku celem przekazania Sejmikowi 
Województwa Świętokrzyskiego. 

2331/20 8.07.2020 Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 32). 

2332/20 8.07.2020 Aktualizacja Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2019 w zakresie działań 
Departamentu Inwestycji i Rozwoju.    

2333/20 8.07.2020 Aktualizacji Rocznych Planów Działań za rok 2019 w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie działań 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.   
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2334/20 8.07.2020 Zatwierdzenie listy Formularzy zgłoszeniowych spełniających kryteria dostępu, które zostały złożone w 
III naborze w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie 
świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2335/20 8.07.2020 Rozwiązanie umowy nr RPSW.08.05.01-26-0003/18-00 z dnia 10 września 2018 r. o dofinansowanie 
projektu pn. „Jakościowa szkoła jakościowa praca", którego Beneficjentem jest Fundacja „Fabryka 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych" (NIP: 6572917926, KRS: 0000556091) 

2336/20 8.07.2020 Zatwierdzenie Zaktualiowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, 
Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-223/18 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Uchwałą Nr 442/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 1980/20 z dnia 15 
kwietnia 2020 r., z uwagi na potrzebę zwiększenia wartości dofinansowania dla beneficjenta: 
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" (projekt nr RPSW.09.02.03-26-0017/18 pt. Poprawa dostępności 
usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego). 

2337/20 8.07.2020 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej  Listy pozytywnie 
ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-209/18 przyjętych 
przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 83/18 z dnia 19 grudnia 2018 r., oraz 
zaktualizowanych Uchwałą Nr 468/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r., z uwagi na potrzebę zwiększenia 
wartości dofinansowania dla beneficjenta: STOWARZYSZENIE INTEGRACJA I ROZWÓJ (projekt nr 
RPSW.09.02.01-26-0069/18 pt. Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom). 

2338/20 8.07.2020 Wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2339/20 8.07.2020 Zaopiniowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa 
Piłsudskiego w Kielcach 

2340/20 8.07.2020 Zlecenie Stowarzyszeniu Muzyka w Opactwie realizacji zadania publicznego pn. Koncert w ramach X 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyka w Opactwie-Bach u Cystersów z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 
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2341/20 8.07.2020 Zmiana uchwały Nr 1716/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w 
sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2020 
roku na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności 
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym –przeciwdziałanie narkomanii. 

2342/20 8.07.2020 Wyrażenie zgody na wprowadzenie do „Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2020 
rok” zadania dotyczącego dostawy sprzętu informatycznego  w ramach Projektu Partnerskiego InPlaMed 
WŚ. 

2343/20 8.07.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2020 r. realizacji zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 
organizacjom pozarządowym. 

2344/20 8.07.2020 Przyjęcie i akceptacja rozliczenia rocznego wykorzystania środków na działalność Zakładów 
Aktywności Zawodowej w Stykowie, Kielcach i Końskich w 2019 roku, w tym środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

2345/20 8.07.2020 Wyrażenie zgody dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na dysponowanie na 
cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w 
Kielcach przy ul. Krakowskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0021, jako 
działki nr 602/7 o pow. 1,4519 ha i nr 602/18 o pow. 0,2117 ha. 

2346/20 8.07.2020 Zmiany w budżecie województwa na 2020 rok 
2347/20 8.07.2020 Przekazanie uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych  
2348/20 9.07.2020 przyjęcia Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania 

się COVID-19 w domach pomocy społecznej na terenie województwa Świętokrzyskiego pn. 
„Bezpieczna Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w 
środowisku lokalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-
2020. 

2349/20 15.07.2020 Przyjęcie propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020. 

2350/20 15.07.2020 Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 33). 

2351/20 15.07.2020 W sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2614/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
26 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 
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RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 
7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami oraz Uchwały nr 
3613/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia 
konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi 
publiczne Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2352/20 15.07.2020 W sprawie zmiany Uchwały Nr 2075/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 maja 2020 
roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów w ramach jednoetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-282/19 – konkurs poświęcony wsparciu regionalnych 
podmiotów leczniczych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne świadczenia opieki 
zdrowotnej w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dedykowanej chorobom układu kostno-
mięśniowego. 

2353/20 15.07.2020 W sprawie zmiany Uchwały Nr 436/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2019 
roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do 
zakontraktowania i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18 – w ramach Działania 7.4 ,, Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej’’ Osi priorytetowej 7 ,, Sprawne usługi publiczne’’ Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2354/20 15.07.2020 Upoważnienia Pana Jacka Sułka – Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania 
wszelkich dokumentów i umów dotyczących „Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do 
programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

2355/20 15.07.2020  W sprawie zmiany Uchwały nr 3237/17 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 
pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) - obowiązującego dla konkursów ogłaszanych po wejściu w 
życie ustawy z 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (konkursy 
ogłaszane od 2 września 2017 roku) jak również powołania członków Komisji Oceny Projektów (KOP) 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2356/20 15.07.2020 Zmiany uchwały nr 1491/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  
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1 czerwca 2016 roku w sprawie dofinansowania projektu pozakonkursowego Województwa 
Świętokrzyskiego pod nazwą Świętokrzyskie hard to pronounce easy to do business in w ramach 
działania 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i 
trybu jego realizacji. 

2357/20 15.07.2020 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, 
Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-256/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Uchwałą Nr 1233/19 z dnia 30 października 2019 r., oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 1325/19 z dnia 
20 listopada 2019 r., Uchwałą Nr 1564/20 z dnia 22 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr 2140/20 z dnia 27 
maja 2020 r., z uwagi na potrzebę zwiększenia wartości dofinansowania dla beneficjenta: FUNDACJA 
RESTART (projekt nr RPSW.09.02.01-26-0063/19 pt. SENIOR NA PLUS). 

2358/20 15.07.2020 Rozwiązania umowy nr RPSW.09.02.03-26-0002/18-00 z dnia 21 września 2018 r. o dofinansowanie 
projektu pn. „Teleopieka i telerehabilitacja szansą dla niesamodzielnych mieszkańców Kielc oraz ich 
opiekunów na życie BEZ BARIER", którego Beneficjentem jest Fundacja Gospodarcza „Euro – Partner” 
(NIP: 6572880979, REGON: 260454981, KRS: 0000379760). 

2359/20 15.07.2020 Wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2360/20 15.07.2020 Rozwiązania umowy nr RPSW.09.02.01-26-0006/18-00 z dnia 24 października 2018 r. o dofinansowanie 
projektu pn. "Centrum Wsparcia i Aktywizacji BEZ BARIER", którego Beneficjentem jest Fundacja 
Gospodarcza „Euro – Partner” (NIP: 6572880979, REGON: 260454981, KRS: 0000379760). 

2361/20 15.07.2020 W sprawie rozwiązania umowy nr RPSW.09.02.03-26-0010/17-00 z dnia 16 maja 2018 r. o 
dofinansowanie projektu pn. „Teleopieka szansą dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów na życie 
BEZ BARIER", którego Beneficjentem jest Fundacja Gospodarcza „Euro – Partner” (NIP: 6572880979, 
REGON: 260454981, KRS: 0000379760). 

2362/20 15.07.2020 Przyjęcie informacji w sprawie naboru do Programu Uzupełnienia Lokalnej  
i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku i wyrażenie zgody na podjęcie działań 
mających na celu zgłoszenie inwestycji kolejowej na terenie województwa świętokrzyskiego do 
realizacji w ramach w/w Programu. 

2363/20 15.07.2020 W sprawie odwołania pełnomocnictwa ds. realizacji i utrzymania trwałości projektu "Trasy rowerowe w 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2357.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2358.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2359.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2360.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2361.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2362.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2363.2020.pdf


Polsce Wschodniej - promocja". 
2364/20 15.07.2020 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa ds. utrzymania trwałości projektu "Trasy rowerowe w Polsce 

Wschodniej - promocja". 
2365/20 15.07.2020 W sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej podczas jego nieobecności. 
2366/20 15.07.2020 W sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego 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. 

2367/20 15.07.2020 W sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego 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. 

2368/20 15.07.2020 W sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. 

2369/20 15.07.2020 W sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 69 000,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

2370/20 15.07.2020 W sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania  
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych . 

2371/20 15.07.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2372/20 15.07.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2373/20 15.07.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2374/20 15.07.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2375/20 15.07.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2376/20 15.07.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2377/20 15.07.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2364.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2365.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2366.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2367.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2368.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2369.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2348.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2371.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2372.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2373.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2374.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2375.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2376.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2377.2020.pdf


2378/20 15.07.2020 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2020 – 2041. 

2379/20 20.07.2020 Zmiany Uchwały Nr 2348/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  
9 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu na rzecz 
ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej na terenie województwa 
Świętokrzyskiego pn. „Bezpieczna Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.8 Rozwój Usług Społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 2014-2020 

2380/20 22.07.2020 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. św. Rafała w Czerwonej Górze za 2019 rok. 

2381/20 22.07.2020 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za 2019 
rok. 

2382/20 22.07.2020 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach za 2019 
rok. 

2383/20 22.07.2020 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze za 2019 rok. 

2384/20 22.07.2020 Zatwierdzenie  sprawozdania   finansowego   Wojewódzkiego   Ośrodka   Medycyny  Pracy w Kielcach 
za 2019 rok. 

2385/20 22.07.2020 Wybór oferty i przyznanie środków finansowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z 
zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn. zm.) - zadanie nr 4 pn. „Wspieranie 
działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup 
odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie 
województwa świętokrzyskiego” dla Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach 

2386/20 22.07.2020 Zatwierdzenie zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego 
2387/20 22.07.2020 Upoważnienie Pana Tomasza Janusza – Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji  

i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz 
podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących  
„Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań 
rewitalizacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

2388/20 22.07.2020 Przyjęcie aktualizacji Regulaminu Świętokrzyskiej Rady Innowacji i powołania jej składu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2378.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2379.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2380.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2381.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2382.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2383.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2384.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2385.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2386.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2387.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2388.2020.pdf


instytucjonalnego 
2389/20 22.07.2020 Zaliczenie wpłaty w kwocie (…), z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o 
dofinansowanie (…), zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną (…) z dnia 16.10.2019 r. 

2390/20 22.07.2020 Przyjęcie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego dla Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Osi II „Konkurencyjna 
gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
- wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw. 

2391/20 22.07.2020 Przyjęcie zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie                       w 
trybie konkursowym na 2020 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2392/20 22.07.2020 Zmiana uchwały nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r.  w 
sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2393/20 22.07.2020 Zmiana uchwały nr 4405/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r.  w 
sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2394/20 22.07.2020 Zmiana uchwały nr 4528/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w 
sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 
świętokrzyskiej przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2395/20 22.07.2020 Zmiana uchwały nr 332/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2019 r.   w 
sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru  Porozumienia o dofinansowanie projektu wraz z 
załącznikami  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego w ramach  
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata  2014-2020. 

2396/20 22.07.2020 Zmiana uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w 
sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod 
nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w 
ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2389.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2390.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2391.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2392.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2393.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2394.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2395.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2396.2020.pdf


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz 
określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

2397/20 22.07.2020 Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 34). 

2398/20 22.07.2020 Przyjęcie Wezwania w trybie nadzwyczajnym do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora 
MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 - 
Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw wraz z załącznikami. 

2399/20 22.07.2020 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów  wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie opieki nad dziećmi do lat 3, 
Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-246/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Uchwałą Nr 1091/19 z dnia 25 września 2019 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 1277/19 z dnia 6 
listopada 2019 r. 

2400/20 22.07.2020 Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 0314T w miejscowości Wilków, gmina Bodzentyn”. 

2401/20 22.07.2020 Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa 
drogi gminnej Osiny – Lizawy”, gmina Pierzchnica    

2402/20 22.07.2020 Wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do dokumentu pn.: „Aktualizacja projektu 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta i Gminy 
Końskie”, w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną 
państwa 

2403/20 22.07.2020 Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 
2404/20 22.07.2020 Zlecenie dla Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w Końskich realizacji zadania publicznego pn. 

Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym z pominięciem otwartego konkursu ofert 
2405/20 22.07.2020 Zlecenie dla Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Alit” w Ożarowie realizacji zadania publicznego 

pn. Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego dla dzieci i młodzieży „Festiwal anty COVID” 
pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego  z pominięciem otwartego konkursu ofert 

2406/20 22.07.2020 Powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego  ubiegającego się o awans zawodowy 
na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Morawicy 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2397.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2398.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2399.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2400.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2401.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2402.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2403.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2404.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2405.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2406.2020.pdf


2407/20 22.07.2020 Powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego  ubiegającego się o awans zawodowy 
na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim 
Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

2408/20 22.07.2020 Powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego  ubiegającego się o awans zawodowy 
na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Skarżysku – Kamiennej 

2409/20 22.07.2020 Zlecenie Fundacji Zawsze Warto w Krakowie realizacji zadania publicznego pn. VIII Dyktando 
Niepodległościowe „Po polsku o historii”, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

2410/20 22.07.2020 Skierowanie do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie 

2411/20 22.07.2020 Skierowanie do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie 

2412/20 22.07.2020 Zlecenie w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

2413/20 22.07.2020 Zlecenie w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych . 

2414/20 22.07.2020 Rozpatrzenie oferty złożonej w trybie pozakonkursowym  na realizację zadania z zakresu rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska, ul. Słoneczna 40, 27-400 
Ostrowiec Świętokrzyski. 

2415/20 22.07.2020 Wyrażenie zgody na przystąpienie przez Województwo Świętokrzyskie do projektu na rzecz 
zapobiegania i ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej na terenie 
województwa Świętokrzyskiego pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 
epidemii COVID – 19" realizowanego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. 

2416/20 22.07.2020 Przyjęcie nowych członków do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie w Województwie 
Świętokrzyskim, działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, 
ponownego przyznania członkostwa oraz wygaśnięcia członkostwa w Sieci. 

2417/20 22.07.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020 
2418/20 22.07.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2407.2020.pdf
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2419/20 22.07.2020 Wyrażenie zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na usunięcie drzewa z terenu 
nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. 
Grunwaldzkiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 389/6 
o pow. 0,5012 ha. 

2420/20 23.07.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020 
2421/20 28.07.2020 Anulowanie naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-315/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna 

gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych 
przedsiębiorstw wraz z załącznikami. 

2422/20 29.07.2020 Przyjęcie dokumentu pn.: „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 8)”. 

2423/20 29.07.2020 Zmiana Uchwały Nr 35/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 
3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020. 

2424/20 29.07.2020 Przyjęcie propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 
Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym. 

2425/20 29.07.2020 Zwiększenie poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu nr 
RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 oraz zmiana załączników do Uchwały nr 1915/20 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2426/20 29.07.2020 Zaliczenie wpłaty w kwocie 10 000,00 złotych, dokonanej w dniu 25 czerwca 2020 r. na poczet 
zobowiązań (…) z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr (…), 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2419.2020.pdf
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https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2426.2020.pdf


zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr (…) z dnia 27 marca 2019 r.  
2427/20 29.07.2020 Przyjęcie i skierowanie projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ do 

konsultacji społecznych oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych 
konsultacjach. 

2428/20 29.07.2020 Zmiana Uchwały nr 2404/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2017 r. 
dotyczącej powołania Komisji do spraw niszczenia weksli i deklaracji wekslowych stanowiących 
zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2429/20 29.07.2020 Rozwiązanie umowy nr RPSW.09.02.03-26-0023/19-00 z dnia 17 lutego 2020 r. o dofinansowanie 
projektu pn. „Sokoli wzrok – badamy dzieci z klas pierwszych SP w województwie świętokrzyskim”, 
którego Beneficjentem jest obecnie Tweed sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000836815, NIP: 
1133013999, REGON: 38598335), tj. spółka powstała na skutek podziału „Thames” sp. z o.o. 

2430/20 29.07.2020 Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 
Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących 
funkcje społeczno-gospodarcze, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-259/19 przyjętych przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1153/19 z dnia 11 października 2019 r., z uwagi na 
potrzebę zwiększenia wartości dofinansowania dla beneficjentów: STOWARZYSZENIE "BEZPIECZNY 
DOM" (projekt nr RPSW.09.02.01-26-0113/19 pt. Świetlica "Bezpieczny Kąt") oraz KANCELARIA 
RADCY PRAWNEGO ŁUKASZ CHLEBNY (projekt nr RPSW.09.02.01-26-0114/19 pt. Świetlica 
"Bezpieczna Przystań") i GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA (projekt nr RPSW.09.02.01-26-0116/19 
pt. Dekalog rodziny). 

2431/20 29.07.2020 Przyjęcie zaktualizowanych wzorów umów, decyzji i porozumień o dofinansowanie projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przyjętych 
Uchwałą nr 862/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.11.2015 r. oraz aktualizowanych 
następującymi Uchwałami: nr 1142/16 z dnia 28.01.2016 r., nr 1520/16 z dnia 17.06.2016 r., nr 1762/16 z 
dnia 14.09.2016 r., nr 2014/16 z dnia 21.12.2016 r., nr 2762/17 z dnia 28.06.2017 r., nr 3238/17 z dnia 
22.11.2017 r., nr 3791/18 z dnia 18.04.2018 r., Nr 3992/18 z dnia 13.06.2018 r., nr 4113/18 z dnia 
18.07.2018 r., nr 4338/18 z dnia 27.09.2018 r., nr 203/19 z dnia 06.02.2019 r., nr 261/19 z dnia 
27.02.2019 r., nr 737/19 z dn. 18.06.2019 r. oraz nr 1222/19 z dnia 30.10.2019 r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2427.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2428.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2429.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2430.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2431.2020.pdf


2432/20 29.07.2020 Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa 
ciągów rowerowych w gminie Piekoszów – ścieżka rowerowa w m. Wincentów”. 

2433/20 29.07.2020 Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa 
drogi od osiedla Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach”. 

2434/20 29.07.2020 Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Opracowanie 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce – Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T 
ul. Sitkówka – budowa ronda turbinowego”. 

2435/20 29.07.2020 Wyrażenie opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie postanowienia do wniosku 
przedsiębiorcy – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pińczowie o zmianę koncesji na 
wytwarzanie ciepła. 

2436/20 29.07.2020 Wyrażenie zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z 
o.o., czyli na głosowanie bez odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki oraz upoważnienia Pani Anny 
Grzeli – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji do złożenia w imieniu 
Województwa Świętokrzyskiego oświadczenia w sprawie zgody na pisemne głosowanie w temacie 
zatwierdzenia w/w Regulaminu. 

2437/20 29.07.2020 W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki 
„POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej 
POLREGIO sp. z o.o. oraz upoważnienia Pani Anny Grzeli – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, 
Transportu i Komunikacji do złożenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego oświadczenia w 
sprawie zatwierdzenia w/w Regulaminu. 

2438/20 29.07.2020 Rozpatrzenie wyników konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda 
Gombrowicza w Kielcach. 

2439/20 29.07.2020 W sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Kielcach podczas jego nieobecności. 

2440/20 29.07.2020 W sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i 
wniosków oraz informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego 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 
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https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2440.2020.pdf


realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020. 

2441/20 29.07.2020 W sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i 
wniosków oraz informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego 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. 

2442/20 29.07.2020 W sprawie: wyrażenia zgody Panu Marcinowi Zawierusze – Dyrektorowi Regionalnego Centrum 
Naukowo – Technologicznego w Podzamczu, na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości 
zlokalizowanej w miejscowości Podzamcze, gmina Chęciny, oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/3, 
stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, na okres do trzech lat. 

2443/20 29.07.2020 W sprawie: przyjęcia i skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych Projektu Uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 
Województwo Świętokrzyskie. 

2444/20 29.07.2020 W sprawie: zmiany uchwały Nr 151/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2019 
r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w 
Czerwonej Górze. 

2445/20 29.07.2020 Udzielenie upoważnienia dla Pani Elżbiety Korus - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania 
wszelkich dokumentów, w tym finansowych i umów dotyczących projektu "Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" realizowanego w ramach Działania 
2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2446/20 29.07.2020 Udzielenie upoważnienia dla Pana Arkadiusza Ślipikowskiego – Zastępcy Dyrektora Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 
podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów, w tym finansowych i umów 
dotyczących projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-
19" realizowanego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2447/20 29.07.2020 W sprawie: zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie z 
pominięciem otwartego konkursu ofert. 
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2448/20 29.07.2020 W sprawie: zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych. 

2449/20 29.07.2020 W sprawie: informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Klubie Sportowym Pactum 
Scyzory, projektu zaleceń pokontrolnych oraz projektu wezwania do zwrotu dotacji. 

2450/20 29.07.2020 W sprawie: zmiany przeznaczenia części dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy 
w ramach Umowy Nr 33/A/20 z dnia 30 marca 2020 r. 

2451/20 29.07.2020 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 2062/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2020 r. 
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. 
na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie:  
1) dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 
budowlane (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 t.j. z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji 
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;  
2) dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. 

2452/20 29.07.2020 W sprawie: wspólnego nasadzenia sadzonek drzew i krzewów miododajnych wraz z podmiotami 
współrealizującym w ramach projektu pn.: „Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenia 
drzew miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w 
województwie świętokrzyskim” finansowanego ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego 
oraz określenie zasad udziału w tym projekcie. 

2453/20 29.07.2020 W sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu zmiany Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej opracowania Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego” wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko w procedurze opiniowania i uzgadniania oraz w ramach strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. 

2454/20 29.07.2020 W sprawie wyrażenia zgody dla firmy Wodociągi Kieleckie sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na 
dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w 
Kielcach w ciągu ul. Za Walcownią, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0019, jako 
działki: nr 639/113 o pow. 0,4949 ha, nr 753 o pow. 0,5582 ha, nr 824 o pow. 0,0144 ha, nr 860/6 o pow. 
0,0245 ha i nr 861 o pow. 0,0580 ha, na cele budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej. 

2455/20 29.07.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2456/20 29.07.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2457/20 29.07.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2458/20 29.07.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2448.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2449.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2450.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2451.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2452.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2453.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2454.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2455.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2456.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2457.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2458.2020.pdf


2459/20 29.07.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

2460/20 29.07.2020  

W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

2461/20 29.07.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

2462/20 29.07.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

2463/20 29.07.2020 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041 

2464/20 29.07.2020 W sprawie: zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2021 

2465/20 5.08.2020 

Upoważnienia Pani Małgorzaty Góreckiej – Kierownika Oddziału ds. ZIT i Projektów 

Infrastrukturalnych Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z pracą Oddziału ds. ZIT i Projektów 

Infrastrukturalnych, w tym do podpisywania dokumentów. 

2466/20 5.08.2020 

Zmiany Uchwały Nr 3354/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w 

sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi 

Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

2467/20 5.08.2020 

Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4027/18 z dnia 20.06.2018r. w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-169/17 – konkurs poświęcony 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2459.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2460.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2461.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2462.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2463.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2464.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2465.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2466.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2467.2020.pdf


wsparciu oddziałów oraz innych komórek organizacyjnych regionalnych podmiotów leczniczych, a 

także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które realizują na rzecz osób dorosłych 

stacjonarne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom układu kostno-

stawowego i/lub mięśniowego. 

 

2468/20 5.08.2020 

Zmiany Uchwały nr 2334/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie 

zatwierdzenia listy Formularzy zgłoszeniowych spełniających kryteria dostępu, które zostały złożone w III 

naborze w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim 

poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2469/20 5.08.2020 

W sprawie określenia Gminie Górno z siedzibą: Górno 169, 26-008 Górno, przypadającej do zwrotu 

kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, udzielonego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na 

podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.03.00-26-0001/16-00, terminu, od którego nalicza się 

odsetki oraz sposobu zwrotu środków. 

2470/20 5.08.2020 

W sprawie określenia Beneficjentowi: (…) które wstąpiło w prawa i obowiązki (…), przypadającej do 

zwrotu kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na 

podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.(…) ( z późn. zm.), terminu, od którego nalicza się 

odsetki, oraz sposobu zwrotu środków 

2471/20 5.08.2020 

Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 

konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług 

zdrowotnych. 

2472/20 5.08.2020 
Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2468.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2469.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2470.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2471.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2472.2020.pdf


społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 

Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19 przyjętych 

przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 27 listopada 2019 r.i 

zaktualizowanych Uchwałą Nr 1403/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr 1571/20 z dnia 22 

stycznia 2020 r., z uwagi na potrzebę zwiększenia wartości dofinansowania dla beneficjenta: 

FUNDACJA GRAMY Z TOBĄ (projekt nr RPSW.09.02.03-26-0010/19 pt. Opieka wytchnieniowa dla 

osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych z województwa świętokrzyskiego.) 

2473/20 5.08.2020 

W sprawie: zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 8 maja 2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na 

terenie województwa świętokrzyskiego zmienionego uchwałą Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego: uchwały nr 1669/2009 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 

2009r., uchwały nr 2037/2009 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r.,  

uchwały nr 2065/2009 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009r.,  uchwały nr 

2882/2010 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2009r.,  uchwały nr 541/2011 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011r.,  uchwały nr 955/2012 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2012r., uchwały nr 1699/2013 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2013r., uchwały nr 2606/2014 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2014r., uchwały nr 792/2015 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2015r., uchwały nr 1647/2016 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016r., uchwały nr 2457/2017 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2017r., uchwały nr 3836/2018 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018r.,  uchwały nr 831/19 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2019r.,   uchwały nr 831/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 18 września 2019r., uchwały nr 1602/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 

stycznia 2020r., uchwały nr 2120/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2020r., 

uchwały nr 2325/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2020r.  

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2473.2020.pdf


2474/20 5.08.2020 
W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 

„Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów – ścieżka rowerowa w m. Jaworznia”. 

2475/20 5.08.2020 
W sprawie: akceptacji Programu Inwestycji „Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu 

Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”. 

2476/20 5.08.2020 
W sprawie: zlecenia Polskiej Fundacji Promocji Kultury Muzycznej realizacji zadania publicznego pn. 

„Muzyka w zabytkach” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2477/20 5.08.2020 
W sprawie zmiany uchwały Nr 1297/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2019 r. 

w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. 

2478/20 5.08.2020 W sprawie przyznania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka 

2479/20 5.08.2020 

W sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i 

wniosków oraz informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie. 

2480/20 5.08.2020 

W sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i 

wniosków oraz informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie. 

2481/20 5.08.2020 
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na rok 

szkolny 2020/2021. 

2482/20 5.08.2020 Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany Planu zamówień publicznych na 2020 rok. 

2483/20 5.08.2020 

W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Okręgowemu Związkowi Tenisa Stołowego w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów w Tenisie Stołowym, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

2484/20 5.08.2020 

W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Świętokrzyskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu 

w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. II Regaty o Puchar ŚWOPR, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2474.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2475.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2476.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2477.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2478.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2479.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2480.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2481.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2482.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2483.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2484.2020.pdf


2485/20 5.08.2020 

W sprawie zlecenia dla Kieleckiego Klubu Jeździeckiego w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

Udział zawodników Kieleckiego Klubu Jeździeckiego w Mistrzostwach Polski Kuców, Mistrzostwach 

Polski Młodzików i Pucharze Polski Kuców w Lesznie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

 

2486/20 5.08.2020 

W sprawie zmiany uchwały nr 3144/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 

2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Program 

zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” zmienionej uchwałą nr 4049/18 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku. 

 

2487/20 5.08.2020 

W sprawie zmiany uchwały nr 2837/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie przyjęcia do realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Kompleksowa rehabilitacja 

kardiologiczna w ramach profilaktyki wtórnej u mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 

aktywności zawodowej po ostrych zespołach wieńcowych”. 

 

2488/20 5.08.2020 
W sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w Kielcach. 

2489/20 5.08.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

2490/20 5.08.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

2491/20 5.08.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

2492/20 5.08.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

2493/20 5.08.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

2494/20 5.08.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

2495/20 5.08.2020 Dot. informacji o wykonaniu budżetu województwa za II kwartał 2020 roku 

2496/20 5.08.2020 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2020 – 2041 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2485.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2486.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2487.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2488.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2489.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2490.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2491.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2492.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2493.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2494.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2495.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2496.2020.pdf


2497/20 12.08.2020 

W sprawie: przyjęcia Informacji o realizacji Uchwały Nr XIV/183/19 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa 

świętokrzyskiego. 

2498/20 

 

12.08.2020 

W sprawie: zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

2499/20 

 

 

12.08.2020 

W sprawie: podziału środków dla Wnioskodawców w ramach projektu  na rzecz ograniczania 

rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego 

realizowanego w trybie nadzwyczajnym  w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój pn. „Bezpieczna przyszłość”. 

2500/20 
 

12.08.2020 

W sprawie: zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2501/20 
 

12.08.2020 

W sprawie: zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2502/20 
 

12.08.2020 

W sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku, 

przedłożonych przez samorządowe instytucje kultury. 

2503/20 
 

12.08.2020 

W sprawie: uchylenia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutu 

Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.  

2504/20 
 

12.08.2020 

Przyjęcia dokumentu pn. „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 (wersja 14)”. 

2505/20 

 

 

   12.08.2020 

W sprawie: przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” 

Osi II „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w 

ramach naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-320/20. 

2506/20 

 

12.08.2020 

W sprawie: zmiany Uchwały nr 2427/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2020 r.  

w sprawie przyjęcia i skierowania projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ do 

konsultacji społecznych oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych konsultacjach. 

 

2507/20 

12.08.2020 W sprawie: przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 35). 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2497.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2498.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2499.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2500.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2501.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2502.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2503.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2504.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2505.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2506.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2507.2020.pdf


2508/20 

 

 

 

12.08.2020 

W sprawie: przyjęcie Wezwania w trybie nadzwyczajnym do złożenia wniosków  

o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 

Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 - Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw 

nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-320/20 wraz z załącznikami. 

 

2509/20 

 

 

 

12.08.2020 

W sprawie: zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT – Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Konkurs nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-

301/20. 

2510/20 

 

 

 

12.08.2020 

W sprawie: zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka  

z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-273/19 przyjętych przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1922/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 2008/20  

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

2511/20 

 

 

12.08.2020 

W sprawie: wydania postanowienia dotyczącego odmowy zawieszania postępowania administracyjnego  

w sprawie orzeczenia obowiązku zwrotu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wykorzystanego  

z naruszeniem procedur i niezgodnie z przeznaczeniem, w związku z realizacją umowy o dofinansowanie 

projektu „Nowy wymiar usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 nr RPSW.09.02.02-26-0010/16 zawartej w dniu 26 

października 2017 roku w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. 

2512/20 

 

 

 

12.08.2020 

W sprawie: wydania postanowienia dotyczącego odmowy zawieszania postępowania administracyjnego 

wszczętego z urzędu w sprawie orzeczenia obowiązku zwrotu dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej wykorzystanego z naruszeniem procedur i niezgodnie z przeznaczeniem w związku  

z realizacją umowy  o dofinansowanie projektu „Stop wykluczeniu – integracja społeczna w powiecie 

skarżyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 nr RPSW.09.01.00-26-0042/16 zawartej w dniu 28 marca 2017 roku. 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2508.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2509.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2510.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2511.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2512.2020.pdf


2513/20 

 

 

 

 

12.08.2020 

W sprawie: wydania postanowienia o odmowie przeprowadzenia dowodów z zeznań świadków, (…) 

zgłoszonych przez Realizatora w toku postępowania administracyjnego w sprawie orzeczenia obowiązku 

zwrotu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wykorzystanego z naruszeniem procedur i niezgodnie 

z przeznaczeniem, w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu „Stop wykluczeniu – 

integracja społeczna w powiecie skarżyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr RPSW.09.01.00-26-0042/16 zawartej w dniu 28 

marca 2017 roku. 

2514/20 

 

 

12.08.2020 

W sprawie: zaliczenia wpłat dokonanych w dniu 24 marca 2020 r. – kwota 33 344,06 zł oraz w dniu 23 

lipca 2020 r. – kwota 6 421,24 zł, na poczet zobowiązania Beneficjenta: Gmina Kielce/ Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Kielcach z tytułu przypadającej do zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania 

przyznanego w ramach umowy nr RPSW.09.01.00-26-0065/17-01. 

2515/20 
 

12.08.2020 

 W sprawie zlecenia uczniowskiemu klubowi sportowemu „zalew Kielce” w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. udział w mistrzostwach Europy w żeglarskiej klasie laser 4.7, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

2516/20 
 

12.08.2020 

W sprawie: zlecenia Klubowi Sportowemu „Stella” w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

Mistrzostwa Polski Młodzików w Łucznictwie, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2517/20 

 

12.08.2020 

W sprawie: zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu METEOR Wąchock w Wąchocku realizacji 

zadania publicznego pn. Trening Czyni Mistrza – Akademia Tenisa Stołowego, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

2518/20 
12.08.2020 W sprawie: Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2020 roku. 

2519/20 

 

 

12.08.2020 

W sprawie: akceptacji treści umowy z Województwem Łódzkim w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. 

"Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-

Kamienna" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +. 

2520/20 
 

12.08.2020 

W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 

„Budowa ul. Ustronie wraz z odwodnieniem w Starachowicach”. 

2521/20 

 

12.08.2020 

W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 

„Budowa drogi gminnej – dz. nr ewid. 83 w obrębie 0001 Łagów - miasto o długości ok. 435m oraz drogi 

gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 29 i 30 w obrębie Łagów – miasto o długości ok. 610mb”. 

2522/20 

12.08.2020 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 

„Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wysoki Małe”. 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2513.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2514.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2515.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2516.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2517.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2518.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2519.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2520.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2521.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2522.2020.pdf


2523/20 

 

 

12.08.2020 

W sprawie: wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do dokumentu pn.: „Aktualizacja 

projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałów”, w 

zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. 

2524/20 
 

13.08.2020 

W sprawie przyjęcia informacji o stanie rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych byłego 

wyrobiska siarkowego „Piaseczno”. 

2525/20 
 

13.08.2020 

W sprawie: przyjęcia informacji na temat Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu 

odpadami (BDO) 

2526/20 
 

13.08.2020 

W sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 

2021-2025 z perspektywą do 2029 r.” 

2527/20 

13.08.2020 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji wraz z informacją 

o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych Projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 

podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. 

2528/20 

 

 

13.08.2020 

W sprawie: przyjęcia Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia 

zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 

których podmiotem tworzącym jest 

Województwo Świętokrzyskie. 

2529/20 

 

 

13.08.2020 

W sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia 

zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 145,72 m2, na okres dwóch lat. 

2530/20 
 

13.08.2020 

W sprawie: wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Świętokrzyskiego 

Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego Kielce. 

2531/20 
 

13.08.2020 

W sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji dla Komisji Sejmikowych 

dotyczącej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. 

2532/20 

 

13.08.2020 
W sprawie: zatwierdzenia zmiany listy radnych II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego. 

2533/20 13.08.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2534/20 13.08.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2535/20 13.08.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2523.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2524.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2525.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2526.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2527.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2528.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2529.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2530.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2531.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2532.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2533.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2534.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2535.2020.pdf


2536/20 13.08.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2537/20 13.08.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2538/20 13.08.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2539/20 13.08.2020 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041. 

 
 

2540/20 

 
 
14.08.2020 

Zmiana Uchwały Nr 3272/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2017 roku  
w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17  
w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna  
i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu oddziałów szpitalnych oraz innych jednostek i komórek 
organizacyjnych regionalnych podmiotów leczniczych i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, 
które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 
dedykowane chorobom układu oddechowego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami oraz zmiana załącznika nr 2 do Uchwały 3897/18 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu  
i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 – konkurs dedykowany chorobom układu oddechowego  
w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna  
i społeczna’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2541/20 19.08.2020 Wprowadzenie zmiany w „Zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych na rok 2020.   

2542/20 19.08.2020 

Zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie dla Działania 1.1 RPOWŚ na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 
4586/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018 roku  
w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz  
z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.1 
Wsparcie infrastruktury B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 
przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2543/20 19.08.2020 

Rozstrzygnięcie konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i 
kulturowe Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2536.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2537.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2538.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2539.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2540.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2541.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2542.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2543.2020.pdf


2544/20 19.08.2020 

Zatwierdzenie zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty 
konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 w 
Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami przyjętego przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 623/15 z dn. 19 sierpnia 2015 r. a następnie zaktualizowanego: 
Uchwałą Nr 1390/16 z dn. 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr 2238/17 z dn. 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 
2326/17 z dn. 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr 2628/17 z dn. 26 maja 2017 r., Uchwałą Nr 3239/17 z dn. 22 
listopada 2017 r., Uchwałą Nr 3267/17 z dn. 29 listopada 2017 r., Uchwałą Nr 3577/18 z dn. 28 lutego 2018 r., 
Uchwałą Nr 3694/18 z dn. 28 marca 2018 r., Uchwałą Nr 3789/18 z dn. 18 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr 
4013/18 z dn. 20 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr 4555/18 z dn. 15 listopada 2018 r., Uchwałą Nr 407/19 z dn. 27 
marca 2019 r., Uchwałą Nr 754/19 z dn. 26 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr 1203/19 z dn. 23 października 2019 r. 

2545/20 19.08.2020 

Zatwierdzenie zaktualizowanego składu osobowego Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty 
konkursowe współfinasowane z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 przyjętego 
przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 686/15 z dnia 09.09.2015 r., a następnie 
zaktualizowanego Uchwałami Nr: 794/15 z dnia 28.10.2015 r., 816/15 z dnia 05.11.2015 r., 978/15 z dnia 
16.12.2015 r., 1088/16 z dnia 13.01.2016 r., 1115/16 z dnia 28.01.2016 r., 1391/16 z dnia 27.04.2016 r., 
1445/16 z dnia 20.05.2016 r., 1741/16 z dnia 31.08.2016 r., 1783/16 z dnia 21.09.2016 r., 1920/16 z dnia 
09.11.2016 r., 2014/16 z dnia 30.11.2016 r., 2171/17 z dnia 04.01.2017 r., 3071/17 z dnia 04.10.2017 r., 
3327/17 z dnia 13.12.2017 r., 4160/18 z dnia 02.08.2018 r., 4230/18 z dnia 27.08.2018 r., 4591/18 z dnia 
21.11.2018 r., 484/19 z dnia 17.04.2019 r., 738/19 z dnia 18.06.2019 r., 979/19 z dnia 22.08.2019 r., 1050/19 z 
dnia 13.09.2019 r., 1570/20 z dnia 22.01.2020 r. 

2546/20 19.08.2020 

Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem 
projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i  aktywne społeczeństwo w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3,  Konkurs: 
RPSW.08.01.01-IZ.00-26-305/20 

2547/20 19.08.2020 

Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej  Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad 
dziećmi do lat 3 – ZIT, Konkurs: RPSW.08.01.02-IZ.00-26-175/18 przyjętych przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3994/18 z dnia 13 czerwca 2018 r., z uwagi na potrzebę zwiększenia wartości 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2544.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2545.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2546.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2547.2020.pdf


dofinansowania dla beneficjenta: MIASTO I GMINA MORAWICA (projekt nr RPSW.08.01.02-26-0001/18 
pt. Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców). 

2548/20 19.08.2020 Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy PGB Dystrybucja Sp. z o. o. z 
siedzibą w Warszawie o udzielenie promesy zmiany koncesji na dystrybucję energii elektrycznej 

2549/20 19.08.2020 Wprowadzenie do „Zbiorczego Rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2020 rok” zadania dotyczącego 
usługi polegającej na zarządzaniu lotniskiem w Masłowie k/Kielc . 

2550/20 19.08.2020 Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 

2551/20 19.08.2020 
Zlecenie Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej, Struktura Terenowa: Środowisko 
Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej  ,,Ponury” - ,,Nurt” realizacji zadania publicznego 
pn. Uroczystości Wykusowe 2020 z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2552/20 19.08.2020 

Zmiana Uchwały Nr 2348/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu  na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się 
COVID-19 w domach pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego pn. „Bezpieczna 
Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w 
ramach Działania 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych                          w środowisku lokalnym, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zmienionej Uchwałą Nr 
2379/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2020 r. 

2553/20 19.08.2020 Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w „Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2020 rok” 

2554/20 19.08.2020 Przyjęcie i realizacja „Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród 
rolników w województwie świętokrzyskim na lata 2020 – 2025” 

2555/20 19.08.2020 

Przyjęcie informacji z realizacji projektu międzynarodowego #R043 RDI2CluB pn. Biogospodarka jako szansa 
rozwojowa Województwa Świętokrzyskiego, celem przedstawienia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i 
Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego. 

2556/20 19.08.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020 
2557/20 19.08.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020 

2558/20 19.08.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020 
2559/20 19.08.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020 

2560/20 19.08.2020 Przekazanie uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2548.2020.pdf
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2561/20 19.08.2020 
Zmiana uchwały nr 2464/20 z dnia 29 lipca 2020r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zasad, 
trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i projektu uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - … 

2562/20 25.08.2020 
Akceptacji treści porozumienia ramowego z Województwem Łódzkim w sprawie wspólnej realizacji projektu 
pn. "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-
Kamienna" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +. 

2563/20 26.08.2020 
Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych, sporządzonych przez samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie 
za I półrocze 2020 r. 

2564/20 26.08.2020 Ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium przez Województwo Świętokrzyskie studentom 
kształcącym się na kierunku lekarskim. 

2565/20 26.08.2020 Przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii  
w Kielcach. 

2566/20 26.08.2020 Zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. 
2567/20 26.08.2020 Udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

2568/20 26.08.2020 

Zmiany Uchwały Nr 1635/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie 
warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia  
w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15  
w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi Priorytetowej 4 
„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020. 

2569/20 26.08.2020 

Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i 
aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia 
ogólnego w zakresie stosowania TIK, Konkurs: RPSW.08.03.03-IZ.00-26-275/19 przyjętych przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2266/20 z dnia 24 czerwca 2020 r., a następnie 
zaktualizowanych Uchwałą Nr 2314/20 z dnia 1 lipca 2020 r. 

2570/20 26.08.2020 

Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów  
z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji  
i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT 
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– Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU,  
Konkurs: RPSW.08.05.04-IZ.00-26-302/20. 

2571/20 26.08.2020 

Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów  
z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji  
i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do 
opieki nad dziećmi do lat 3, Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-304/20. 

2572/20 26.08.2020 

Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji  
i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie 
przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej, Konkurs: 
RPSW.08.02.01-IZ.00-26-296/20 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 
2264/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. 

2573/20 26.08.2020 

Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji  
i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie 
przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej, Konkurs: 
RPSW.08.02.01-IZ.00-26-297/20 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 
2182/20 z dnia 3 czerwca 2020 r. 

2574/20 26.08.2020 

Przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-316/20 wraz z załącznikami  
w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Nabór dla projektów o wartości 
dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR. 

2575/20 26.08.2020 

Przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20 wraz z załącznikami  
w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Nabór dla projektów o wartości 
dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 EUR. 
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2576/20 26.08.2020 

Przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-318/20 wraz z załącznikami  
w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i 
wzrost jakości edukacji przedszkolnej Konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania równej lub 
niższej niż równowartość 100 000 EUR. 

2577/20 26.08.2020 

Przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-319/20 wraz z załącznikami  
w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości 
edukacji ogólnej – ZIT Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs dedykowany 
projektom o wartości dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR. 

2578/20 26.08.2020 

Zmiany Uchwały Nr 2119/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2020 w sprawie 
„Wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich działań 
zmierzających do wydzielenia oraz przejęcia na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w drodze darowizny 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Starachowice, a zajętej faktycznie pod pas drogowy drogi 
wojewódzkiej Nr 744 Radom – Wierzbica – Starachowice na odcinku od drogi krajowej Nr 42  
(Al. Niepodległości), poprzez ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wiadukt) do  
ul. Iłżeckiej celem uregulowania stanu prawnego terenu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 744”. 

2579/20 26.08.2020 
Udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na 
realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. 
Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap”. 

2580/20 26.08.2020 Zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy „Arka Noego” w Skarżysku - Kamiennej realizacji zadania publicznego pn. 
RAZEM HOLISTYCZNIE PRZEZ ŚWIAT, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2581/20 26.08.2020 
Zlecenia dla Kieleckiego Towarzystwa Motorowego „NOVI” Korona realizacji zadania publicznego 
Doposażenie zawodników KTM NOVI KORONA w stroje sportowe – Kaski” z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 

2582/20 26.08.2020 Przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 roku w części objętej zakresem działania 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

2583/20 26.08.2020 

Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1057) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku 
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy. 
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2584/20 26.08.2020 
Podziału środków PFRON w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie  
w 2020 roku realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

2585/20 26.08.2020 Zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

2586/20 26.08.2020 Wprowadzenie zmian w ,,Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2020 r.” 

2587/20 26.08.2020 Wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach. 

2588/20 26.08.2020 

Udzielenia upoważnienia Pani Annie Ciulębie, Dyrektorowi Gabinetu Marszałka Województwa Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, do składania oświadczeń woli w imieniu 
Województwa Świętokrzyskiego jako partnera projektu #R043 RDI2CluB „Rural RDI milieus in transition 
towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems” (tłum: Działania wspierające Badania, 
Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w 
ramach inteligentnej biogospodarki”), realizowanego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 
2014-2020, priorytet 1 „Potencjał dla innowacji”, cel szczegółowy 1.2. „Inteligentna specjalizacja”, w 
szczególności do podpisywania dokumentów i umów dotyczących tego projektu, a w przypadku nieobecności 
udzielenia upoważnienia dla Pani Iwony Sinkiewicz-Potaczały, Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka 
Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do powyższych czynności. 

2589/20 26.08.2020 Zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Kielcach o ujawnionych okolicznościach, 
wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez (…). 

2590/20 26.08.2020 Zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok. 
2591/20 26.08.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020. 
2592/20 26.08.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020. 
2593/20 26.08.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020. 
2594/20 26.08.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020. 
2595/20 26.08.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020. 
2596/20 26.08.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020. 
2597/20 26.08.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020. 
2598/20 26.08.2020 Zmiany w budżecie województwa na rok 2020. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2584.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2585.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2586.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2587.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2588.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2589.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2590.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2591.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2592.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2593.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2594.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2595.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2596.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2597.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2598.2020.pdf


 

2599/20 26.08.2020 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041. 
2600/20 03.09.2020 W sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego zagospodarowania osadów ściekowych i 

popiołów ze spalania biomasy ze Środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2014-2021 (fundusze norweskie) w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” działania 
pilotażowego „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym”. 

2601/20 03.09.2020 Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 36). 

2602/20 03.09.2020 W sprawie zaliczenia wpłaty w kwocie 5 000,00 złotych, dokonanej w dniu 3 sierpnia 2020 r. na poczet 
zobowiązań (…) z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-
RPSW.01.01.00-26-191/11-00, zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-
26-191/11-2019/02 z dnia 27 marca 2019 r. 

2603/20 03.09.2020 W sprawie: przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 
w ramach Osi Priorytetowej 3  – Efektywna i zielona energia - Działanie 3.3 Poprawa efektywności 
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, wraz z 
załącznikami. 
 

2604/20 03.09.2020 W sprawie: zaliczenia wpłaty w kwocie 16 000,00 zł, dokonanej w dniu 30.07.2020 r. przez (…) 
reprezentującą spółkę Sanatoria „Słowacki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. 1-go 
Maja 33, 28-100 Busko – Zdrój, nr KRS 0000697752, z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty 
dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w 
ramach umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0048/16-00, zgodnie z ostateczną decyzją 
administracyjną nr RPSW.IZ.UMWSW.02.05.00-26-0048/16-2019/10 z dnia 16.10.2019 r. 

2605/20 03.09.2020 W sprawie: zmiany Uchwały nr 2334/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2020 roku w 
sprawie zatwierdzenia listy Formularzy zgłoszeniowych spełniających kryteria dostępu, które zostały złożone 
w III naborze w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim 
poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2606/20 03.09.2020 W sprawie: zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów z 
wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2599.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2600.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2601.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2602.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2603.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2604.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2605.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2606.2020.pdf


 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie 
kompetencji kluczowych, Konkurs: RPSW.08.03.02-IZ.00-26-303/20. 

2607/20 03.09.2020 W sprawie: wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla 
zaległości podatkowych, którą Beneficjent: Navigator International Sp. z o. o. otrzymał na podstawie umowy o 
dofinansowanie projektu pod nazwą „Nie pozwól się wykluczyć!” nr RPSW.09.01.00-26-0048/17 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2608/20 03.09.2020 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu Sport CK w Kielcach realizacji zadania publicznego Plenerowa Piłka 
Plażowa Sport CK z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2609/20 03.09.2020 W sprawie: zlecenia dla Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Sportowego w Kielcach realizacji zadania 
publicznego Świętokrzyskie gra w bilard – Edycja 2020 z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2610/20 03.09.2020 W sprawie: wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w formie postanowienia do 
wniosku przedsiębiorcy Komunalny Związek Ciepłownictwa „PONIDZIE” z siedzibą w Busku Zdroju o 
zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła. 

2611/20 03.09.2020 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 
„Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk – 
Zadanie 1 Rozbudowa drogi gminnej nr 400018T”. 

2612/20 03.09.2020 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 
„Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk – 
Zadanie 2 Rozbudowa drogi powiatowej 0300T i drogi powiatowej 0296T”. 

2613/20 03.09.2020 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 2221/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w 
sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 
na lata 2017 – 2021 zmienionej uchwałą z dnia 27 września 2018 r. Nr. 4358/18, uchwałą z dnia 3 lipca 2019 r. Nr. 
799/19 oraz uchwałą z dnia 26 lutego 2020 r. Nr. 1717/20. 

2614/20 03.09.2020 W sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum 
Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.  

2615/20 03.09.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2616/20 03.09.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2617/20 03.09.2020 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 1503/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2019 r. 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2607.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2608.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2609.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2610.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2611.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2612.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2613.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2614.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2615.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2616.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2617.2020.pdf


 

2618/20 09.09.2020 

 

W sprawie:  wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 

Parków Krajobrazowych w Kielcach działań dotyczących przygotowania koncepcji utworzenia Parku 

Krajobrazowego Ziemi Sandomierskiej.   

 

 

2619/20 

 

09.09.2020 

 

W sprawie:   przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. 

 

2620/20 

 

09.09.2020 

W sprawie:  przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia 

planu ochrony dla Szanieckiego Parku Krajobrazowego. 

 

2621/20 

 

09.09.2020 

W sprawie:  przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia 

planu ochrony dla Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. 

 

 

 

2622/20 

 

 

 

09.09.2020 

W sprawie:  zmiany Uchwały Nr 35/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i 

warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 

3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014 – 2020. 

2623/20 09.09.2020 

W sprawie:  podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. 

„Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” współfinansowanego z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 

8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego 

skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego. 

2624/20 09.09.2020 

W sprawie:  podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. 

„Świętokrzyski program stypendialny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

2625/20 09.09.2020 
W sprawie:  wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania wraz  

z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, którą (…) otrzymał na podstawie umowy o  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2618.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2619.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2620.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2621.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2622.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2623.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2624.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2625.2020.pdf


dofinansowanie projektu pod nazwą (…) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz odroczenia terminu zwrotu ww. dofinansowania. 

 

2626/20 09.09.2020 

W sprawie:  sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale nr 2514/2020 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r. oraz załączniku nr 1 do ww. uchwały dotyczącej zaliczenia na 

poczet zobowiązania Beneficjenta: (…) z tytułu przypadającej do zwrotu niewykorzystanej części 

dofinansowania przyznanego w ramach umowy nr (…). 

2627/20 09.09.2020 

W sprawie:  zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w 

ramach konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-304/20, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki 

nad dziećmi do lat 3. 

2628/20 09.09.2020 

W sprawie:  zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 

pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8  

– Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3,  Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-

26-304/20 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2571/20 z dnia 26 

sierpnia 2020 r. 

2629/20 09.09.2020 

W sprawie:  wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa dróg powiatowych –  

ul. Kieleckiej i ul. Białego Zagłębia od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną, powiat 

kielecki, woj. świętokrzyskie w systemie zaprojektuj - wybuduj”. 

2630/20 09.09.2020 

W sprawie:  wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 

,,Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku - Kamiennej z chodnikiem ze zjazdami  

i odwodnieniem”. 

2631/20 09.09.2020 

W sprawie:  wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy ENESOL Sp. z o. o., 

o udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła 

energii - elektrowni fotowoltaicznej. 

2632/20 09.09.2020 W sprawie:  powierzenia Świętokrzyskiemu Biuru Rozwoju Regionalnego w Kielcach opracowania 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2626.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2627.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2628.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2629.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2630.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2631.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2632.2020.pdf


regionalnego planu transportowego stanowiącego warunek ex-ante uruchomienia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027 w części projektów 

infrastrukturalnych. 

2633/20 09.09.2020 
W sprawie:  przyznania nagrody rocznej za 2019 rok dla pana Jarosława Machnickiego – dyrektora 

Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach. 

2634/20 09.09.2020 
W sprawie:  przyznania nagrody rocznej za 2019 rok dla pana Jacka Rogali – dyrektora Filharmonii 

Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach. 

2635/20 09.09.2020 
W sprawie:  przyznania nagrody rocznej za 2019 rok dla Michała Kotańskiego  – dyrektora Teatru im. 

Stefana Żeromskiego w Kielcach. 

2636/20 09.09.2020 
W sprawie:  przyznania nagrody rocznej za 2019 rok da Andrzeja Dąbrowskiego – dyrektora Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach. 

2637/20 09.09.2020 

W sprawie:  zlecenia Archiopactwu Ojców Cystersów w Jędrzejowie realizacji zadania publicznego pn. 

„Jubileusz  fundacji klasztoru i powrotu cystersów do Jędrzejowa”  z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

2638/20 09.09.2020 

W sprawie:  Zlecenia Fundacji Wspierania Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony 

dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń” realizacji zadania publicznego pn. Kultura  

i tradycja ludowa drogą do wolności – V edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Parku Etnograficznym 

„Pod Kogutem” we wsi Dąbie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2639/20 09.09.2020 

W sprawie:  zlecenia Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska - Świętokrzyskie w 

Jędrzejowie realizacji zadania publicznego pn. VI Ogólnopolski Turniej Bowlingowy Olimpiad 

Specjalnych Skarżysko-Kamienna 2020, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2640/20 09.09.2020 

W sprawie:  zlecenia Sandomierskiemu Klubowi Sportowemu „Wisła” realizacji zadania publicznego pn. 

Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego dla dzieci i młodzieży oraz meczu piłkarskiego dla 

dorosłych z okazji Narodowego Święta Sportu pod hasłem „Świętokrzyskie kocha Sport” pod patronatem 

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2641/20 09.09.2020 

W sprawie:  zmiany uchwały Nr 1749/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2020 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w 

Czerwonej Górze na wymianę głównej rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia i zakup agregatu 

prądotwórczego. 

2642/20 09.09.2020 W sprawie:  udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2633.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2634.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2635.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2636.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2637.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2638.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2639.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2640.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2641.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2642.2020.pdf


Czerwonej Górze na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń dla 

Ogólnej Izby Przyjęć. 

2643/20 09.09.2020 
W sprawie:  udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

na budowę obiektów małej architektury służącym rekreacji codziennej w miejscu publicznym. 

2644/20 09.09.2020 

W sprawie:  udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie dźwigu osobowego do transportu osób 

niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem szybu i maszynowni w budynku Szpitala. 

2645/20 09.09.2020 
W sprawie:  udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na wymianę 

centrali sygnalizacji pożaru wraz z instalacjami w Budynku Administracyjnym. 

2646/20 09.09.2020 

W sprawie:  wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Regionalnego 

Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu poprzez utworzenie Punktu pobrań materiałów do 

badań w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. 

2647/20 09.09.2020 
W sprawie:  wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w „Zbiorczym rocznym Planie Zamówień 

Publicznych na 2020 rok”. 

2648/20 09.09.2020 

W sprawie:  wyrażenia zgody dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na dysponowanie na cele 

budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach 

przy alei IX Wieków Kielc, oznaczoną w ewidencji gruntów  

i budynków, w obrębie 0016, jako działki nr 236/3 o pow. 0,0835 ha i nr 236/4 o pow. 0,0302 ha oraz w 

obrębie 0010 jako działka 961/18 o pow. 0,0983 ha. 

2649/20 09.09.2020 zmiany w budżecie województwa na rok 2020. 

2650/20 09.09.2020 zmiany w budżecie województwa na rok 2020. 

2651/20 09.09.2020 zmiany w budżecie województwa na rok 2020. 

2652/20 09.09.2020 zmiany w budżecie województwa na rok 2020. 

2653/20 09.09.2020 zmiany w budżecie województwa na rok 2020. 

2654/20 09.09.2020 zmiany w budżecie województwa na rok 2020. 

2655/20 09.09.2020 zmiany w budżecie województwa na rok 2020. 

2656/20 09.09.2020 zmiany w budżecie województwa na rok 2020. 

2657/20 09.09.2020 zmiany w budżecie województwa na rok 2020. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2643.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2644.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2645.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2646.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2647.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2648.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2649.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2650.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2651.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2652.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2653.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2654.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2655.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2656.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2657.2020.pdf


 

2658/20  09.09.2020 zmiany w budżecie województwa na rok 2020. 

2659/20  09.09.2020 zmiany w budżecie województwa na rok 2020. 

2660/20  09.09.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata  2020 – 2041. 

2661/20  09.09.2020 W sprawie:  przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych w związku 

ze zwiększeniem limitu zobowiązań dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. 

2662/20  09.09.2020 W sprawie:  zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1500/19 z dnia 31 grudnia 

2019 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe  

w ramach RPO na lata 2014-2020”. 

2663/20 16.09.2020 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 2850/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 

2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-

IZ.00-26-140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 

Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami oraz zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 

3453/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-

IZ.00-26-140/17 – konkurs dedykowany chorobom układu krążenia w ramach Osi Priorytetowej 7 – 

Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna’’ Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2658.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2659.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2660.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2661.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2662.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2663.2020.pdf


2664/20 16.09.2020 W sprawie: odmowy udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej ,,Parkowa'' w Skarżysku-Kamiennej ulgi 

w spłacie zobowiązania poprzez umorzenie w całości należności wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych. 

2665/20 16.09.2020 W sprawie: zajęcia stanowiska dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych – odcinka drogi 

wewnętrznej tj. Włoszczowa od torów PKP linii nr 61 Kielce – Fosowskie do skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 0260T Krasocin – Ostrów – Czerwonka, składającego się z działek ewidencyjnych nr 

685 i 686 obręb Nieznanowice oraz części działki nr 971 obręb Ostrów . 

2666/20 16.09.2020 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  

pn.: „Przebudowa ul. Partyzantów i ul. Widuchowskiej w Busku Zdroju” w ramach zamierzenia 

budowlanego: „Budowa skrzyżowania dróg gminnych ulic: Partyzantów i Wschodniej z drogą krajową 

nr 73 w Busku-Zdroju”. 

2667/20 16.09.2020 W sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zmian w harmonogramie spłat pożyczki pieniężnej 

długoterminowej, udzielonej przez Województwo Świętokrzyskie Spółce Świętokrzyskie Centrum 

Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. 

2668/20 16.09.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2669/20 16.09.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2670/20 16.09.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2671/20 16.09.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2672/20 16.09.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2673/20 16.09.2020 W sprawie przyjęcia: „informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa 

świętokrzyskiego na lata 2020-2041 za I półrocze 2020 roku”.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2664.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2665.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2666.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2667.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2668.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2669.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2670.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2671.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2672.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2673.2020.pdf


 
2674/20 16.09.2020 W sprawie: przyjęcia „informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze  

2020 roku”. 
2675/20 16.09.2020 W sprawie zmiany Uchwały Nr 1503/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 

2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 
2676/20 18.09.2020 Rozstrzygnięcia naboru, zwiększenie poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach 

naboru i wybór projektów do dofinansowania w ramach Wezwania w trybie nadzwyczajnym do składania 
wniosków o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-320/20 dla Działania 2.5 Wsparcie 
inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014 – 2020 Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw. 

2677/20 18.09.2020 Przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego dla Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi II „Konkurencyjna 
gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - 
wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach naboru nr RPSW.02.05.00-
IZ.00-26-328/20. 

2678/20 18.09.2020 Zatwierdzenia zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2020. IR-IX.0024.5.2020. 
 

2679/20 
 

23.09.2020 
Rozpatrzenia petycji w sprawie kontynuowania działalności Działu Fizjoterapii  
w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

 
2680/20 

 
23.09.2020 

Wyrażenia stanowiska w przedmiocie ograniczenia działalności leczniczej Świętokrzyskiego Centrum 
Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Działu Fizjoterapii. 

 
2681/20 

 
23.09.2020 

Wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez utworzenie Poradni Anestezjologicznej w 
Przychodni przy Szpitalu w Czerwonej Górze. 

2682/20 23.09.2020 Powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2020/2021 dla 
studentów kształcących się na kierunku lekarskim, na uczelni mającej siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2674.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2675.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2676.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2677.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2678.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2679.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2680.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2681.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2682.2020.pdf


 
2683/20 

 
23.09.2020 

Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 37). 

 
2684/20 

 
23.09.2020 

Przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 
na 2020 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020. 

 
2685/20 

 
23.09.2020 

Przyjęcia Wezwania w trybie nadzwyczajnym do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora 
MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 - 
Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach naboru nr RPSW.02.05.00-
IZ.00-26-328/20 wraz z załącznikami. 

 
2686/20 

 
23.09.2020 

Przyjęcia Regulaminu udzielania voucherów dla przedsiębiorstw wraz z wszystkimi załącznikami (IV 
nabór) w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP  w regionie świętokrzyskim 
poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 
2687/20 

 
23.09.2020 

Wniesienia przez Gminę Górno z siedzibą: Górno 169, 26-008 Górno wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy zakończonej decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.06.03.00-
26-0001/16-2020/04 z dnia 05.08.2020 r. 

 
2688/20 

 
23.09.2020 

Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych  
w ramach konkursu nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-302/20, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT - 
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

 
2689/20 

 
23.09.2020 

Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych  w ramach 
konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/20, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z 
ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług 
zdrowotnych. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2683.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2684.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2685.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2686.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2687.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2688.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2689.2020.pdf


 
2690/20 

 
23.09.2020 

Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki 
zdrowotnej w regionie, Konkurs: RPSW.08.02.02-IZ.00-26-116/17 przyjętych przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3192/17 z dnia 15 listopada 2017 r. z uwagi na potrzebę zwiększenia 
wartości dofinansowania dla beneficjenta: WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY  
W KIELCACH (projekt nr RPSW.08.02.02-26-0003/17 pt. Program profilaktyki chorób układu 
oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego). 

 
2691/20 

 
23.09.2020 

Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji  i aktywne społeczeństwo w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu 
rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej - Konkurs dedykowany jest Obszarowi 
Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie), 
Konkurs: RPSW.08.02.01-IZ.00-26-257/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Uchwałą Nr 1090/19 z dnia 25 września 2019 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 1974/20 z dnia 15 
kwietnia 2020 r. 

 
2692/20 

 
23.09.2020 

Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, 
Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-236/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Uchwałą Nr 906/19 z dnia 31 lipca 2019 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 1976/20 z dnia 15 kwietnia 
2020 r. 

 
2693/20 

 
23.09.2020 

Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2690.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2691.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2692.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2693.2020.pdf


Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, 
Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-186/18 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
Uchwałą Nr 4207/18 z dnia 17 sierpnia 2018 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 1977/20  z dnia 15 
kwietnia 2020 r. 

 
2694/20 

 
23.09.2020 

Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji  
i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.3 
Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT, Konkurs w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne, Konkurs: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-266/19 przyjętych przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1326/19  z 20 listopada 2019 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 1975/20 z 
dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 
2695/20 

 
23.09.2020 

Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i 
aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.4 
Kształcenie ustawiczne - ZIT – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz 
tworzenia i rozwoju CKZiU, Konkurs: RPSW.08.05.04-IZ.00-26-302/20 przyjętych przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2570/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

 
2696/20 

 
23.09.2020 

Aktualizacji Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w trybie 
nadzwyczajnym Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych w ramach wezwania nr 
RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/20 przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 
2134/20 z dnia 25 maja 2020 r. i zaktualizowanej Uchwałą Nr 2142/20 dnia 27 maja 2020 r. oraz Uchwałą 
Nr 2205/20 dnia 9 czerwca 2020 r. 

 
2697/20 

 
23.09.2020 

Przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.02-IZ.00-26-321/20 wraz z załącznikami organizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2694.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2695.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2696.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2697.2020.pdf


Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki 
zdrowotnej w regionie. Nabór dla projektów o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100 
000 EUR.  

2698/20 23.09.2020 Przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-322/20 wraz z załącznikami organizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki 
zdrowotnej - ZIT. Konkurs jest dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. Nabór dla 
projektów o wartości dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR. 

2699/20 23.09.2020 Przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.02-IZ.00-26-323/20 wraz z załącznikami organizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka  
z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych - ZIT. 
Konkurs jest dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. Nabór dla projektów o wartości 
dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR. 

2700/20 23.09.2020 Wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie postanowienia do projektu Planu 
Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 
2021 – 2025 przedsiębiorstwa energetycznego POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o. o. 

2701/20 23.09.2020 Przyznania Świętokrzyskiej Nagrody Kultury. 

2702/20 23.09.2020 Ufundowania nagrody konkursowej dla laureata tegorocznego 29. konkursu „Porównania” 
organizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu. 

2703/20 23.09.2020 Wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia w Policealnej Szkole Medycznej im. 
Hanny Chrzanowskiej w Morawicy. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2698.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2699.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2700.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2701.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2702.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2703.2020.pdf


 
2704/20 

 
23.09.2020 

Uchylenia uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dotyczących powołania Członków 
Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej; Przyjęcia uchwały Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego powołującej w miejsce istniejącego Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej – Świętokrzyski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z przyjęciem Regulaminu 
Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej co stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

 
2705/20 

 
23.09.2020 

Pozytywnego rozpatrzenia wniosku Fundacji Gramy z Tobą o dofinansowanie ze środków PFRON i 
Samorządu Województwa kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach. 

 
2706/20 

 
23.09.2020 

Zmiany Uchwały Nr 2062/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 maja  
2020 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
roku 2020 na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego zmienionej Uchwałą Nr 
2451/20 Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w zakresie:  
1) dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 
budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w 
związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;  
2) dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. 

 
2707/20 

 
23.09.2020 

Wyrażenia zgody na przyjęcie weksla z deklaracją do weksla in blanco wystawionego przez Fundację 
Gramy z Tobą jako formy należytego zabezpieczenia wykonania umowy zawartej w ramach wniosku o 
dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej. 

 
2708/20 

 
23.09.2020 

Wyrażenia zgody na wprowadzenie do Planu Zamówień Publicznych zadania na świadczenie usług 
ubezpieczeniowych obejmujących mienie Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa 
Świętokrzyskiego i odpowiedzialność cywilną. 

 
2709/20 

 
23.09.2020 

W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

 
2710/20 

 
23.09.2020 

W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2704.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2705.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2706.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2707.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2708.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2709.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2710.2020.pdf


2711/20 23.09.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2712/20 23.09.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2713/20 23.09.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2714/20 23.09.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2715/20 23.09.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2716/20 23.09.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2717/20 23.09.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2718/20 23.09.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2719/20 23.09.2020 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041. 

2720/20 30.09.2020 Rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach II rundy konkursowej 
jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-286/19 z zakresu Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami Osi 
Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2721/20 30.09.2020 Określenia Beneficjentowi (…), przypadającej do zwrotu części kwoty dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr (…), a także terminu, od 
którego nalicza się odsetki 

2722/20 30.09.2020 Partnerstw JST z województwa świętokrzyskiego rekomendowanych do projektu Ministerstwa Funduszy 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2711.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2712.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2713.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2714.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2715.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2716.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2717.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2718.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2719.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2720.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2721.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2722.2020.pdf


i Polityki Regionalnej pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. 
2723/20 30.09.2020 Rozwiązania umowy nr RPSW.09.01.00-26-0045/17-00 z dnia 8 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu 

pn. "Kierunek dla Ciebie - AKTYWIZACJA!", którego Beneficjentem jest Eurodoradztwo spółka z o.o. 
(NIP: 9721255605, REGON: 361752453, KRS: 0000560492) 

2724/20 30.09.2020 Rozwiązania umowy nr RPSW.09.02.03-26-0009/18-00 z dnia 6 września 2018 r. o dofinansowanie 
projektu pn. "NIEZALEŻNI dzięki teleopiece i telerehabilitacji", którego Beneficjentem jest Fundacja 
Gospodarcza Euro-Partner (NIP: 6572880979, REGON: 260454981, KRS: 0000379760) 

2725/20 30.09.2020 Wydania postanowienia o odmowie przeprowadzenia dowodów z zeznań świadków (…) zgłoszonych 
przez Realizatora w toku postępowania administracyjnego w sprawie orzeczenia obowiązku zwrotu 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wykorzystanego z naruszeniem procedur i niezgodnie z 
przeznaczeniem, w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu „Nowy wymiar usług 
społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 nr (…) zawartej w dniu 26 października 2017 roku 

2726/20 30.09.2020 Wydania postanowienia o odmowie przeprowadzenia dowodów z zeznań świadków, (…) zgłoszonych 
przez Realizatora w toku postępowania administracyjnego w sprawie orzeczenia obowiązku zwrotu 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wykorzystanego z naruszeniem procedur i niezgodnie z 
przeznaczeniem, w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu „Stop wykluczeniu – 
integracja społeczna w powiecie skarżyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr (…) zawartej w dniu 28 marca 2017 roku 

2727/20 30.09.2020 Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 
ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu 
rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej, Konkurs: RPSW.08.02.01-IZ.00-26-297/20 
przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2182/20 z dnia 3 czerwca 2020 r. i 
zaktualizowanych Uchwałą Nr 2573/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

2728/20 30.09.2020 Zmiany decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop 
wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” 
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2723.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2724.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2725.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2726.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2727.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2728.2020.pdf


wysokiej jakości usług zdrowotnych, która została przyjęta uchwałą nr 2035/20 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku 

2729/20 30.09.2020 Wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa 
drogi w miejscowości Szewna – ulica Wakacyjna nr 310012T wraz z budową niezbędnej infrastruktury 

2730/20 30.09.2020 Wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa i 
rozbudowa dróg publicznych przy bazie operatora transportu publicznego: budowa drogi gminnej na 
odcinku: skrzyżowanie ul. 11 Listopada i ul. Jana Samsonowicza (bez skrzyżowania) - huta Celsa brama 
nr 1, budowa drogi gminnej stanowiącej połączenie ul. Jana Samsonowicza z parkingiem typu Park & 
Ride oraz rozbudowa drogi powiatowej ul. Jana Samsonowicza na odcinku : Huta Celsa brama nr 1 – 
parking typu Park & Ride”. 

2731/20 30.09.2020 Wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa i 
przebudowa drogi powiatowej nr 1026T – ul. 11 Listopada na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną 
nr 302150T ul. Ogrodowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0902T ul. Samsonowicza w Ostrowcu 
Świętokrzyskim w ramach II etapu projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu 
Świętokrzyskim”.    

2732/20 30.09.2020 Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w 
Pacanowie 

2733/20 30.09.2020 Określenia wykazu konkursów, olimpiad oraz turniejów uprawniających do uzyskania premii punktowej 
oraz wzorów dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o przyznanie stypendium w ramach 
Świętokrzyskiego programu stypendialnego 

2734/20 30.09.2020 Określenia wykazu konkursów, olimpiad oraz turniejów uprawniających do uzyskania premii punktowej 
oraz wzorów dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o przyznanie stypendium w ramach 
Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych 

2735/20 30.09.2020 Ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów liceów 
ogólnokształcących w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. 
Świętokrzyski program stypendialny 

2736/20 30.09.2020 Ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów szkół 
zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski 
program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 

2737/20 30.09.2020 Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2729.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2730.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2731.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2732.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2733.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2734.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2735.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2736.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2737.2020.pdf


Św. Rafała w Czerwonej Górze. 
2738/20 30.09.2020 Przyznania nagrody rocznej za 2019 rok Panu Youssefowi Sleimanowi – Dyrektorowi Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 
2739/20 30.09.2020 Zmiany Uchwały nr 2221/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w 

sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i 
Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021 zmienionej uchwałą z dnia 27 września 2018 r. Nr 4358/18, 
uchwałą z dnia 3 lipca 2019 r. Nr 799/19, uchwałą z dnia 26 lutego 2020 r. Nr 1717/20 oraz uchwałą z 
dnia 3 września 2020 r. Nr 2613/20 

2740/20 30.09.2020 Powołania Eksperta Wojewódzkiego do spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa 
Świętokrzyskiego 

2741/20 30.09.2020 Zlecenia Oddziałowi Świętokrzyskiemu Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty 
„GLADIATOR” w Kielcach realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z 
pominięciem otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na ten cel 

2742/20 30.09.2020 Przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w 
Czarnieckiej Górze 

2743/20 30.09.2020 Zatwierdzenia programu kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach 
2744/20 30.09.2020 Udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w 

Kielcach 
2745/20 30.09.2020 Przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. oraz powołania zespołu opiniodawczo - konsultacyjnego 
projekt Programu. 

2746/20 30.09.2020 Wyrażenia zgody na udział Województwa Świętokrzyskiego w projekcie finansowanym w ramach 
programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE). 

2747/20 30.09.2020 Wprowadzenia zmian w „Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2020 rok” 
2748/20 30.09.2020 Wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach. 
2749/20 30.09.2020 Zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2750/20 30.09.2020 Zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2751/20 30.09.2020 Zmian w budżecie województwa na 2020 rok 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2738.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2739.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2740.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2741.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2742.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2743.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2744.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2745.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2746.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2747.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2748.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2749.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2750.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2751.2020.pdf


 
2752/20 30.09.2020 Zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2753/20 30.09.2020 Zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2754/20 30.09.2020 Zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2755/20 30.09.2020 Zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2756/20 30.09.2020 Zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2757/20 30.09.2020 Zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2758/20 30.09.2020 Zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2759/20 30.09.2020 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2041 
2760/20 01.10.2020 Podjęcie uchwały dotyczącej wyróżnień Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z okazji 

Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki. 
2761/20 01.10.2020 W sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego „Informacji o stanie realizacji 

zadań oświatowych Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w roku szkolnym 2019/2020”. 
2762/20 01.10.2020 W sprawie wyrażenie zgody na przeprowadzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego pn. Organizacji  

i prowadzenie archiwum w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Morawicy dla liczby słuchaczy 
mniejszej niż 20 osób. 

2763/20 02.10.2020 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 2348/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lipca 2020 
roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu na rzecz ograniczania 
rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej na terenie województwa 
świętokrzyskiego pn. „Bezpieczna Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.8 Rozwój Usług Społecznych 
świadczonych  
w środowisku lokalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 
-2020 zmienionej Uchwałą Nr 2379/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2020 
roku oraz Uchwałą Nr 2552/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 sierpnia 2020 roku. 

2764/20 08.10.2020 Zmiany Uchwały Nr 4347/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 roku  
w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego 
realizacji w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2752.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2753.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2754.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2755.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2756.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2757.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2758.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2759.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2760.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2761.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2762.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2763.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2764.2020.pdf


komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020. 

2765/20 08.10.2020 Wprowadzenia zmiany w „Zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych na rok 2020 w postaci 
wprowadzenia nowego zadania dotyczącego zakupu druku zwrotek z potwierdzeniem odbioru zgodnie  
z KPA. 

2766/20 08.10.2020 Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 38). 

2767/20 08.10.2020 W sprawie: zmiany Uchwały nr 1422/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2019 
roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do 
zakontraktowania w ramach konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego 
konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00- IZ.00-26-254/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne 
sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 
2020. 

2768/20 08.10.2020 W sprawie: przyjęcia informacji na temat aktualnego stanu prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju 
Województwa Świętokrzyskiego 2030+ celem przekazania Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego. 

2769/20 08.10.2020 W sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanych Warunków naboru projektów w trybie nadzwyczajnym w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi 
9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług 
zdrowotnych, przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2073/20 z dnia 11 maja 
2020 r. oraz zaktualizowanych uchwałą nr 2105/20 z dnia 15 maja 2020 r. Nabór jest dedykowany 
starostwom powiatowym województwa świętokrzyskiego i jest realizowany dla typu nr 4  
– Działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii COVID-19. 

2770/20 08.10.2020 W sprawie zlecenia Oddziałowi Warszawskiemu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
realizacji zadania publicznego pn. Obchody 70-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2771/20 08.10.2020 W sprawie: przyznania nagród Talenty Świętokrzyskie. 
2772/20 08.10.2020 W sprawie: uchylenia uchwały Nr 115/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2011 

r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i wykorzystania środków na wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo 
Świętokrzyskie.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2765.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2766.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2767.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2768.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2769.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2770.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2771.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2772.2020.pdf


2773/20 08.10.2020 W sprawie zmiany uchwały NR 4512/18 w sprawie udzielenia nieoprocentowanej  pożyczki 
długoterminowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach.  

2774/20 08.10.2020 W sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na 
stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. 

2775/20 08.10.2020 W sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzania Regionalnego 
Planu Transportowego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030. 

2776/20 08.10.2020 W sprawie: akceptacji  przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego treści umowy dzierżawy części 
nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc z Firmą Magellan Pro-Service sp. z o.o.  
o treści wskazanej w projekcie umowy. 

2777/20 08.10.2020 W sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich działań zmierzających do uwłaszczenia na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w 
drodze ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) nieruchomości zlokalizowanej w powiecie jędrzejowskim, 
gmina Oksa, oznaczonej numerami działek 17 (2.17) Obręb Rzeszówek oraz 73 Obręb Oksa, będącej we 
władaniu Województwa Świętokrzyskiego bez uregulowanego prawa własności, a zajętej faktycznie pod 
pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 742 Przygłów – Łęczno- Ręczno  
– Włoszczowa – Nagłowice, celem uregulowania stanu prawnego terenu pasa drogowego drogi 
wojewódzkiej nr 742. 

2778/20 08.10.2020 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  
pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 311036T Górki Klimontowskie – Beradz od km 0+000 do km 0+848  
w miejscowości Górki i Pokrzywianka”. 

2779/20 08.10.2020 W sprawie: akceptacji treści projektu uchwały Sejmiku 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 r. 

2780/20 08.10.2020 W sprawie: opinii do projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie nadania nazwy Kornela 
Morawieckiego ulicy w Kielcach oraz zaliczenia jej do dróg publicznych kategorii powiatowej i ustalenia 
jej przebiegu.   

2781/20 08.10.2020 W sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na wsparcie 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2773.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2774.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2775.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2776.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2777.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2778.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2779.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2780.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2781.2020.pdf


realizacji zadań w 2020 r. z zakresu: 1. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 2. 
przeciwdziałania przemocy.  

2782/20 08.10.2020 W sprawie upoważnienia Pana Piotra Czarneckiego do reprezentowania i podpisywania dokumentów 
dotyczących projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Świętokrzyskiego” w okresie jego 5-letniej trwałości tj. do dnia 19 kwietnia 2021 roku. 

2783/20 08.10.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2784/20 08.10.2020 W sprawie zmiany Uchwały Nr 1503/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2019 

r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 
2785/20 14.10.2020 Zmiana Uchwały Nr 35/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 
3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020. 

2786/20 14.10.2020 Zaliczenia wpłaty w kwocie 8 000,00 złotych, dokonanej w dniu 11 września 2020 r. na poczet 
zobowiązań (…) z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-
RPSW (…), zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr RPSW.IZ.UMWSW (…) z dnia (…) 2019 
r.  

2787/20 14.10.2020 Sprostowania błędu rachunkowego w decyzji nr RPSW.IZ.UMWSW(…) 00-26-202/08-2020/05 podjętej 
przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30 września 2020 r. w sprawie określenia 
Beneficjentowi: (…) z siedzibą ul. (…), przypadającej do zwrotu części kwoty dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 
dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-
RPSW (…) 00-26-(…)-00, a także terminu, od którego nalicza się odsetki. 

2788/20 14.10.2020 Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu ocenionego w trybie 
nadzwyczajnym, nr wezwania nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20, w ramach Osi 9 – Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2782.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2783.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2784.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2785.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2786.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2787.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2788.2020.pdf


Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 
Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

2789/20 14.10.2020 Aktualizacji rozstrzygnięcia naboru w trybie nadzwyczajnym i wybór projektu do dofinansowania w 
ramach wezwania nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20 do złożenia projektu w trybie nadzwyczajnym Oś 
9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych przyjętego przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2019/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

2790/20 14.10.2020 Wydania postanowienia o stwierdzeniu uchybienia terminowi do złożenia wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji administracyjnej nr EFS-III.433.8.2020 z dnia 8 lipca 
2020 r. 

2791/20 14.10.2020 Wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2792/20 14.10.2020 Wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa 
drogi gminnej, ulicy Żuka w Gowarczowie na odcinku od km 0+000 do km 0+420 w zakresie budowy 
chodnika”. 

2793/20 14.10.2020 Wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie postanowienia do wniosku 
przedsiębiorcy AUGUSTA 1 Sp. z o. o. o udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie energii 
elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. 

2794/20 14.10.2020 Przyjęcia sprawozdania dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z 
realizacji planu pracy za rok szkolny 2019/2020.  

2795/20 14.10.2020 Cofnięcia wypłacania stypendiów sportowych dla zawodników sekcji piłki wodnej KS KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski Wiktora Walczyka oraz Aleksandra Ozgi. 

2796/20 14.10.2020 Zlecenia dla Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie w Jędrzejowie 
realizacji zadania publicznego pn. Udział reprezentacji Województwa Świętokrzyskiego Olimpiad 
Specjalnych w X Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych Zakopane, Bydgoszcz 
2020 z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2797/20 14.10.2020 Zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu realizacji zadań na 2021 rok Zespołu ds. realizacji 
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2789.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2790.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2791.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2792.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2793.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2794.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2795.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2796.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2797.2020.pdf


2798/20 14.10.2020 W sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na usunięcie drzewa z 

terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy 

ul. Grunwaldzkiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 

389/6 o pow. 0,5012 ha. 

2799/20 14.10.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2800/20 14.10.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2801/20 14.10.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2802/20 14.10.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2803/20 14.10.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2804/20 14.10.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2805/20 14.10.2020 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 

2041. 

2806/20 14.10.2020 W sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1500/19 z dnia 31 grudnia 

2019 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w 

ramach RPO na lata 2014-2020”. 

2807/20 14.10.2020 W sprawie zmiany  Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1501/19 z dnia 31 grudnia 

2019 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich”. 

2808/20 14.10.2020 W sprawie  zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1502/19 z dnia 31 grudnia 

2019 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek 

Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”. 

2809/20 14.10.2020 W sprawie zmiany Uchwały Nr 1503/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 

2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 

2810/20 21.10.2020 przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 39). 

2811/20 21.10.2020 zmiany Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w 

sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. 

2812/20 21.10.2020 zmiany załączników nr 2 oraz nr 3 do Uchwały nr 1242/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2798.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2799.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2800.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2801.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2802.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2803.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2804.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2805.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2806.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2807.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2808.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2809.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2810.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2811.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2812.2020.pdf


dnia 30 października 2019roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-255/19 

dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2813/20 21.10.2020 zmiany Uchwały Nr 436/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2019 roku w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18 – w ramach Działania 7.4 ,, Rozwój infrastruktury edukacyjnej 

i szkoleniowej’’ Osi priorytetowej 7 ,, Sprawne usługi publiczne’’ Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2814/20 21.10.2020 zmiany Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w 

ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i 

społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

oraz zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 3453/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia 

konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 – konkurs dedykowany chorobom układu krążenia w 

ramach Osi Priorytetowej 7 - Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna i 

społeczna’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2815/20 21.10.2020 zmiany Uchwały Nr 674/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2019 roku 

przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00- IZ.00-26-263/19 w 

ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i 

społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne 

świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii - Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami oraz zmiany 

załącznika nr 2 do Uchwały Nr 1293/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 listopada 

2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów w ramach jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-263/19 – konkurs poświęcony wsparciu regionalnych 

podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii 

i/lub pediatrii. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2813.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2814.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2815.2020.pdf


2816/20 21.10.2020 zmiany Uchwały Nr 1635/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2016 roku w 

sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 w ramach działania 4.4 „Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2817/20 21.10.2020 zmiany Uchwały Nr 3272/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w 

sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 

w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i 

społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu oddziałów szpitalnych oraz innych jednostek i komórek 

organizacyjnych regionalnych podmiotów leczniczych i współpracujących z nimi pracowni 

diagnostycznych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i ambulatoryjne 

świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom układu oddechowego - Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami oraz zmiana 

załącznika nr 2 do Uchwały 3897/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 – konkurs dedykowany 

chorobom układu oddechowego w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 

,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2818/20 21.10.2020 zatwierdzenia zmiany w Planie Zamówień Publicznych na rok 2020. 

2819/20 21.10.2020 Przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta 

środków dofinansowania Projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działania 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy 

pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości. 

2820/20 21.10.2020 udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Pani Annie Kucharczyk  

– Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów w ramach poniżej 

wskazanych Projektów, realizowanych przez Oddział ds. promocji gospodarczej regionu:  

− „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”, realizowanego w ramach Regionalnego 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2816.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2817.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2818.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2819.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2820.2020.pdf


Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 

2: „Konkurencyjna gospodarka”, Działanie 2.4. „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki 

regionu”,  

− „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, 

gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, 

− "RESINDUSTRY", realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA, (Oś priorytetowa 3. 

Gospodarka niskoemisyjna, Cel szczegółowy 3.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju 

regionalnego, w szczególności celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych 

przypadkach EWT, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną), 

− „ENERSELVES”, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA (Oś priorytetowa 3. 

Gospodarka niskoemisyjna, Cel szczegółowy 3.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju 

regionalnego, w szczególności celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych 

przypadkach EWT, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną), 

− „KEEP ON – Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” 

(Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora 

dziedzictwa kulturowego)” realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA (Oś priorytetowa 4. 

Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami, Cel szczegółowy 4.1. Poprawa wdrażania polityk 

i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego), 

− ATM for SMEs Dostęp do mikrofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (Access to 

Microfinance for Small and Medium-sized Enterprises), realizowanego w ramach Programu INTERREG 

EUROPA (Oś priorytetowa 2. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, Cel szczegółowy: 2.1. Poprawa 

wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów w ramach celu 

Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach, w celu Europejska 

Współpraca Terytorialna, wspierających MŚP w wypracowaniu i osiąganiu wzrostu gospodarczego oraz 

wprowadzaniu innowacji na wszystkich etapach ich cyklu życia), 

− „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, realizowanego w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, Priorytet VI, Poddziałanie 6.2.1. Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (trwałość). 

 

 



2821/20 21.10.2020 rozstrzygnięcia naboru i wybór projektów do dofinansowania w ramach Wezwania w trybie 

nadzwyczajnym do składania wniosków o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-328/20 dla 

Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw. 

2822/20 21.10.2020 zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 

konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-304/20, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki 

nad dziećmi do lat 3. 

2823/20 21.10.2020 zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 

Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-304/20 

przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2571/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r., 

a następnie zaktualizowanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2628/20 z dnia 9 

września 2020 r. 

2824/20 21.10.2020 zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych – 

Dzienne domy opieki medycznej, Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-295/20 przyjętych przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2181/20 z dnia 3 czerwca  

2020 r. 

2825/20 21.10.2020 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa 

drogi powiatowej (ulicy Samsonowicza) w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od km 0+825 do km 

1+525”. 

2826/20 21.10.2020 wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: Przebudowa 
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drogi gminnej polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ramach zadania pn.: „Budowa ciągów 

rowerowych w gminie Piekoszów” – ŚCIEŻKA ROWEROWA W M. WINCENTÓW km 0+0,00 – 

1+208,12. 

2827/20 21.10.2020 zlecenia dla Klubu Sportowego Orlicz 1924 w Suchedniowie realizacji zadania publicznego pn. Aktywnie 

i zdrowo – spotkania z tenisem stołowym z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2828/20 21.10.2020 przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w 

Morawicy. 

2829/20 21.10.2020 przedłużenia okresu upoważnień do przeprowadzenia kontroli Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 

w Kielcach udzielonych Uchwałą Nr 2744/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 

września 2020 r. 

2830/20 21.10.2020 dokonania zmiany terminu zakończenia kontroli Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach 

wskazanego w Programie Kontroli przyjętym Uchwałą Nr 2743/20 Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 30 września 2020 r. 

2831/20 21.10.2020 przyjęcia Raportu z realizacji w 2019 roku "Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób 

niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na 

rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014 - 2020". 

2832/20 21.10.2020 rozpatrzenia oferty złożonej przez Fundację „Chcę Żyć” w Oblęgorze i odstąpienie od zlecenia realizacji 

zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

2833/20 21.10.2020 pozytywnego rozpatrzenia wniosku Caritas Diecezji Sandomierskiej o dofinansowanie ze środków 

PFRON i Samorządu Województwa kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej w 

Sandomierzu. 

2834/20 21.10.2020 zmiany Uchwały Nr 2062/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie 

podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 na 

realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego zmienionej Uchwałą Nr 2451/20 Zarządu 

Województwa Świętokrzy-skiego z dnia 29 lipca 2020 r. oraz Uchwałą Nr 2706/20 Zarządu Województwa 

Święto-krzyskiego z dnia 23 września 2020 r. w zakresie: 

1) dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 

budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w 
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związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; 

2) dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. 

2835/20 21.10.2020 wyrażenia zgody na przyjęcie weksla z deklaracją do weksla in blanco wystawionego przez Caritas 

Diecezji Sandomierskiej jako formy należytego zabezpieczenia wykonania umowy zawartej w ramach 

wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności 

Zawodowej. 

2836/20 21.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody dla Gminy Kielce na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością 

stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach przy ul. Żelaznej, oznaczoną 

w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0016, jako działka nr 2/13 o pow. 0,7043 ha. 

2837/20 21.10.2020 wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do „Zbiorczego Rocznego Planu Zamówień Publicznych na rok 

2020”. 

2838/20 21.10.2020 wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach. 

2839/20 21.10.2020 zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2840/20 21.10.2020 zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2841/20 21.10.2020 zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2842/20 21.10.2020 zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2843/20 21.10.2020 zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2844/20 21.10.2020 zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2845/20 21.10.2020 zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2846/20 21.10.2020 zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2847/20 21.10.2020 zmiany Uchwały Nr 1503/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2019 r. w 

sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 

2848/20 21.10.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2835.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2836.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2837.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2838.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2839.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2840.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2841.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2842.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2843.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2844.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2845.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2846.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2847.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2848.2020.pdf


2849/20 26.10.2020 

przyjęcia Wezwania w trybie pozakonkursowym nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-329 /20 do złożenia 
wniosku o dofinansowanie w  ramach  Osi  Priorytetowej  1  – Innowacje  i  nauka Działania 1.1 
Wsparcie  infrastruktury  B+R Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  
na  lata  2014 – 2020  wraz z załącznikami. 

2850/20 28.10.2020 W sprawie: przyjęcie pozytywnej opinii o zgodności zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 w zakresie możliwości 
finansowania projektów ZIT ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2851/20 28.10.2020 W sprawie: przyjęcia Rocznego Planu Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2020 w zakresie działań 
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach. 

2852/20 28.10.2020 W sprawie: przyjęcia Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2021w zakresie działań 
Departamentu Inwestycji i Rozwoju. 

2853/20 28.10.2020 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 2075/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 maja 2020 
roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów w ramach jednoetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-282/19 – konkurs poświęcony wsparciu regionalnych 
podmiotów leczniczych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne świadczenia opieki 
zdrowotnej w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dedykowanej chorobom układu kostno-
mięśniowego. 

2854/20 28.10.2020 W sprawie: wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2855/20 28.10.2020 W sprawie: zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w 
ramach konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-277/19, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki 
nad dziećmi do lat 3. 

2856/20 28.10.2020 W sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji Oceny Projektów oceniającej 
projekty konkursowe współfinasowane z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-
2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 686/15 z dnia 09.09.2015 r.,  
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a następnie zaktualizowanego Uchwałami Nr: 794/15 z dnia 28.10.2015 r., 816/15 z dnia 05.11.2015 r., 
978/15 z dnia 16.12.2015 r., 1088/16 z dnia 13.01.2016 r., 1115/16 z dnia 28.01.2016 r., 1391/16 z dnia 
27.04.2016 r., 1445/16 z dnia 20.05.2016 r., 1741/16 z dnia 31.08.2016 r., 1783/16 z dnia 21.09.2016 r., 
1920/16 z dnia 09.11.2016 r., 2014/16 z dnia 30.11.2016 r., 2171/17 z dnia 04.01.2017 r., 3071/17 z dnia 
04.10.2017 r., 3327/17 z dnia 13.12.2017 r., 4160/18 z dnia 02.08.2018 r., 4230/18 z dnia 27.08.2018 r., 
4591/18 z dnia 21.11.2018 r., 484/19 z dnia 17.04.2019 r., 738/19 z dnia 18.06.2019 r., 979/19 z dnia 
22.08.2019 r., 1050/19 z dnia 13.09.2019 r., 1570/20 z dnia 22.01.2020 r., 2545/20 z dnia 19.08.2020 r. 

2857/20 28.10.2020 W sprawie: zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 
pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji  
i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 
Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-277/19 
przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1923/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r. i 
zaktualizowanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2009/20 z dnia 22 kwietnia 
2020 r. 

2858/20 28.10.2020  W sprawie: zmiany decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. 
„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” 
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój 
wysokiej jakości usług zdrowotnych, która została przyjęta uchwałą nr 2035/20 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku. 

2859/20 28.10.2020 W sprawie: zlecenia dla Masłowskiego Stowarzyszenia Sportowego realizacji zadania publicznego pn. 
„Organizacja I Międzynarodowego Turnieju Trójek Piłkarskich o Puchar Gór Świętokrzyskich” z 
pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2860/20 28.10.2020 W sprawie: zlecenia dla Stowarzyszenia Sportowego „Amatorska Liga Koszykówki” realizacji zadania 
publicznego pn. „V Ogólnopolski Turniej Koszykówki Amatorskiej” z pominięciem otwartego konkursu 
ofert. 

2861/20 28.10.2020 W sprawie: zlecenia dla Świętokrzyskiego Związku Szachowego realizacji zadania publicznego pn. 
Internetowy Trójbój Szachowy „Dla Niepodległej” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2862/20 28.10.2020 W sprawie: zlecenia dla Fundacji Aktywnych Mam z Ostrowca Świętokrzyskiego realizacji zadania 
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publicznego pn. Aktywna mama to zdrowa mama z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
2863/20 28.10.2020 W sprawie: zlecenia dla Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Sportowego realizacji zadania publicznego  

pn. „ŚWIĘTOKRZYSKIE GRA W BILARD - EDYCJA 2020” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
2864/20 28.10.2020 W sprawie: zlecenia Świętokrzyskiemu Okręgowemu Związkowi Zapaśniczemu w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. „Organizacja wraz z udziałem reprezentacji województwa świętokrzyskiego w 
Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostwach Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym” z 
pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2865/20 28.10.2020 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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. 

2866/20 28.10.2020 W sprawie: wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie postanowienia do 
wniosku przedsiębiorcy EKO – STREFA 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o udzielenie 
koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni 
fotowoltaicznej. 

2867/20 28.10.2020 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 
„Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 331013T Borek Klimontowski – Kępie – Byszów w 
miejscowościach Kępie i Byszów”.    

2868/20 28.10.2020 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 
„Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 331014T Rogacz – Byszówka w miejscowościach Borek 
Klimontowski, Przybysławice, Rogacz, Byszówka”. 

2869/20 28.10.2020 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 
„Budowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie (droga gminna lokalna) w km 0+000,00 – 
km 0+890,40”. 

2870/20 28.10.2020 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 
„Budowa ulicy  
w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 3KDD i 5KDD (droga 
gminna dojazdowa) w km 0+000,00 – km 0+156,08 (3KDD) i w km 0+000,00 – km 0+305,26 (5KDD)”. 
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2871/20 28.10.2020 W sprawie: udzielenia substytucji Panu Karolowi Rożkowi Zastępcy Dyrektora ds. Przygotowania i 
Realizacji Inwestycji w zakresie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach Panu Damianowi Urbanowskiemu uchwałą Nr 800/11 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie „udzielenia panu Damianowi 
Urbanowskiemu Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 
pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą 
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

2872/20 28.10.2020 W sprawie: wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez utworzenie Oddziału 
Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej. 

2873/20 28.10.2020 W sprawie: przyznania nagrody rocznej Pani Annie Mikołajczyk – Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy  
w Kielcach za 2019 rok. 

2874/20 28.10.2020 W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup 
specjalistycznego sprzętu zmniejszającego ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2.  

2875/20 28.10.2020 W sprawie zmiany uchwały Nr 1748/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2020 r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach na zakup aparatu USG na potrzeby Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

2876/20 28.10.2020 W sprawie zmiany uchwały Nr 1751/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2020 r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup 
aparatu echokardiograficznego na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii. 

2877/20 28.10.2020 W sprawie zmiany uchwały Nr 1741/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 1606/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2020 
r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup 
operacyjnych tac do transplantacji nerek na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i 
Endokrynologicznej. 

2878/20 28.10.2020 W sprawie: podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla dziennikarzy pod nazwą 
„Ekonomia społeczna  
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w czasach pandemii” w 2020 roku organizowanego z zakresu ekonomii społecznej w ramach 
realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu pozakonkursowego pod nazwą 
„Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. 

2879/20 28.10.2020 W sprawie: wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność 
Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Ćmińsk Rządowy, gmina Miedziana 
Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 521/1 o pow. 0,0054 ha, wydzielonej 
pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 750. 

2880/20 28.10.2020 W sprawie wyrażenia zgody dla firmy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko -Kamienna na 
dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego, położonymi w 
Kielcach w pasie drogowym ulic: Rotmistrza Witolda Pileckiego, Wojska Polskiego i Jana Karskiego, na 
cele budowlane polegające na budowie linii kablowej elektroenergetycznej. 

2881/20 28.10.2020 W sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na usunięcie drzew z 
terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Morawicy, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków,  
w obrębie Morawica, jako działka nr 343/22 o pow. 7, 1976 ha. 

2882/20 28.10.2020 W sprawie powołania Rady Programowej ds. audytu krajobrazowego dla województwa świętokrzyskiego. 
2883/20 28.10.2020 W sprawie: przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Informacji o Regionalnej 

Infrastrukturze Sytemu Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa 
Świętokrzyskiego oraz Informacji dotyczącej projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych 
Województwa Świętokrzyskiego” („InPlaMed WŚ”) realizowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020 celem 
przekazania Komisjom Sejmikowym. 

2884/20 28.10.2020 W sprawie: określenia zasad i opłat za utrzymanie serwisu Biuletynu Informacji Publicznej oraz 
korzystania z przestrzeni serwerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przez 
urzędy gmin/powiatów, Samorządowe Jednostki Organizacyjne, Jednostki Organizacyjne Województwa 
Świętokrzyskiego, organizacje pozarządowe oraz spółki prawa handlowego, których udziałowcem jest 
Województwo Świętokrzyskie. 

2885/20 28.10.2020 W sprawie: zmiany uchwały nr 3023/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 września 
2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum Naukowo -Technologicznego 
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w projekcie partnerskim pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego 
(InPlaMed WŚ) w ramach RPOWŚ 2014-2020. 

2886/20 28.10.2020 W sprawie:  zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2887/20 28.10.2020 W sprawie:  zmian w budżecie województwa na 2020 rok 
2888/20 28.10.2020 

W sprawie:  zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2889/20 28.10.2020 
W sprawie:  zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2890/20 28.10.2020 W sprawie:  zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2891/20 28.10.2020 W sprawie: informacji o wykonaniu budżetu województwa za III kwartał 2020 roku.  
2892/20 28.10.2020 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata  2020 – 

2041. 
2893/20 30.10.2020 W sprawie przyjęcia Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii 

Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ 
2894/20 30.10.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 2774/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 października 

2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na 
stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 

2895/20 4.11.2020 W sprawie przyjęcia Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2021 w zakresie działań 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 

2896/20 4.11.2020 W sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2021 w zakresie działań 
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach. 

2897/20 4.11.2020 W sprawie aktualizacji Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2020 w zakresie 
działań Departamentu Inwestycji i Rozwoju. 

2898/20 4.11.2020 W sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania w imieniu Zarządu Województwa 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2886.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2887.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2888.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2889.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2890.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2891.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2892.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2893.2020.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2894.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2895.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2896.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2897.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2898.2020.pdf


Świętokrzyskiego wszelkich czynności związanych z realizacją Regionalnych Programów Operacyjnych 
Województwa Świętokrzyskiego, w tym składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności Województwa Świętokrzyskiego i odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi, w 
szczególności poprzez wezwanie do wykupienia weksla i jego wypełnienie. 

2899/20 4.11.2020 W sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania wszelkich czynności w postępowaniach 
administracyjnych prowadzonych w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w tym poświadczania odpisów lub wyciągów z 
dokumentów znajdujących się w aktach organu oraz poświadczania zgodności odpisu dokumentu z 
oryginałem przedstawionym przez stronę. 

2900/20 4.11.2020 W sprawie wprowadzenia zmiany w „Zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych na rok 2020” w 
postaci zwiększenia środków na zadanie dotyczące zakupu mebli biurowych dla pracowników 
wdrażających RPOWŚ 2014-2020. 

2901/20 4.11.2020 W sprawie zmiany Uchwały nr 76/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2018 
roku w sprawie przyjęcia wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020. 

2902/20 4.11.2020 W sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 2849/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 
października 2020 roku w sprawie przyjęcia Wezwania w trybie pozakonkursowym nr RPSW.01.01.00-
IZ.00-26-329 /20 do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i 
nauka Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

2903/20 4.11.2020 W sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 
dnia 8 maja 2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie 
województwa świętokrzyskiego zmienionego uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: nr 
1669/09 z dnia 22 kwietnia 2009r., nr 2037/09 z dnia 23 września 2009r., nr 2065/09 z dnia 30 września 
2009r., nr 2882/10 z dnia 22 września 2010r., nr 541/11 z dnia 7 września 2011r., nr 955/12 z dnia 7 
marca 2012r., nr 1699/13 z dnia 20 lutego 2013r., nr 2606/14 z dnia 19 marca 2014r., nr 792/15 z dnia 28 
października 2015r., nr 1647/16 z dnia 27 lipca 2016r., nr 2457/17 z dnia 29 marca 2017r., nr 4332/18 z 
dnia 27 września 2018r., nr 4333/18 z dnia 27 września 2018 r., nr 831/19 z dnia 10 lipca 2019r., nr 
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1063/19 z dnia 18 września 2019r., nr 1602/20 z dnia 29 stycznia 2020r., nr 2120/20 z dnia 20 maja 
2020r., nr 2325/20 z dnia 8 lipca 2020r., nr 2473/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

2904/20 4.11.2020 W sprawie przyjęcie „Operatu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 
2020/2021” Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

2905/20 4.11.2020 W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 
„Rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku –Kamiennej”. 

2906/20 4.11.2020 W sprawie przyjęcia informacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w temacie 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 celem 
przedłożenia Komisjom problemowym Sejmiku Województwa. 

2907/20 4.11.2020 W sprawie: udzielenia nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej dla Europejskiego Centrum Bajki 
w Pacanowie. 

2908/20 4.11.2020 W sprawie wyrażenia opinii o powierzeniu pełnienia obowiązków na stanowisko dyrektora Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu. 

2909/20 4.11.2020 W sprawie uzgodnienia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Okręgowego w 
Sandomierzu. 

2910/20 4.11.2020 W sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za 2019 rok. 

2911/20 4.11.2020 W sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie z 
pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2912/20 
 

4.11.2020 W sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
"ŚWIETLIK" w Pińczowie w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2913/20 4.11.2020 W sprawie  zmiany przeznaczenia części dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy 
w ramach Umowy Nr 33/A/20 z dnia 30 marca 2020 r. 

2914/20 4.11.2020 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 
2915/20 4.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2916/20 4.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2917/20 4.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2918/20 4.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
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2919/20 4.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2920/20 4.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2921/20 4.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2922/20 4.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2923/20 4.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2924/20 4.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2925/20 09.11.2020 W sprawie zmiany uchwały nr 2602/17 w sprawie Przyjęcia wzoru umowy o finansowanie projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ 2014-2020 -
Działanie 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP. 

2926/20 09.11.2020 W sprawie wyboru projektu do dofinansowania w ramach naboru w trybie pozakonkursowym nr 
RPSW.01.01.00-IZ.00-26-329/20 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.1 
Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014 – 2020. 

2927/20 09.11.2020 W sprawie wydania opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla opracowania pn. „Projekt założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koprzywnica na lata 
2021-2035, w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną 
państwa.  

2928/20 09.11.2020 W sprawie wydania opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla opracowania pn. „Projekt założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 
2020-2035”, w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką 
energetyczną państwa. 

2929/20 09.11.2020 W sprawie przyjęcia sprawozdania za III kwartał 2020 r. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach z realizacji zadań rzeczowo-finansowych. 

2930/20 09.11.2020 W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 
„rozbudowa drogi gminnej, polegająca na budowie centrum przesiadkowego w Sukowie, gm. Daleszyce”. 

2931/20 09.11.2020 W sprawie zmiany uchwały Nr 2644/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2020 
r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 
na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie dźwigu osobowego do transportu osób 
niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem szybu i maszynowni w budynku Szpitala. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2919.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2920.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2921.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2922.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2923.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2924.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2925.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2926.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2927.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2928.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2929.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2930.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.29312.2020.pdf


2932/20 09.11.2020 W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 
na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 

2933/20 09.11.2020 W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 
na zakup urządzenia do krioterapii z wykorzystaniem strumienia par ciekłego azotu. 

2934/20 09.11.2020 W sprawie zmiany uchwały nr 2797/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 05 lipca 2017 
roku w sprawie przyjęcia do realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Wczesna diagnostyka 
gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka”. 

2935/20 09.11.2020 W sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w 
Morawicy.  

2936/20 09.11.2020 W sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na użyczenie mienia 
ruchomego dla Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, na okres sześciu miesięcy. 

2937/20 09.11.2020 W sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów: zmiany Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczącej opracowania „Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego” oraz Prognozy 
oddziaływania na środowisko, w procedurze opiniowania i uzgadniania oraz w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 

2938/20 09.11.2020 W sprawie zlecenia East European Billiard Council w Kielcach realizacji zadania publicznego pod nazwą 
Międzynarodowe Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Bilard Dynamic Best of the East 9-Ball, 
z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2939/20 09.11.2020 W sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Relaks w Skarżysku – Kamiennej realizacji 
zadania publicznego pod nazwą II Otwarty Świętokrzyski Turniej Kickboxingu, z pominięciem otwartego 
konkursu ofert.  

2940/20 09.11.2020 W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Stella w Kielcach realizacji zadania publicznego pod nazwą 
Otwarty Turniej Integracyjny z okazji Święta Niepodległości, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2941/20 09.11.2020 W sprawie zlecenia Ludowemu Zespołowi Sportowemu Lubrzanka Kajetanów w Zagnańsku realizacji 
zadania publicznego pod nazwą Zagnańsk CUP 2020, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2942/20 09.11.2020 W sprawie zlecenia Familijnemu Klubowi Sportowemu Łazy Starachowice w Starachowicach realizacji 
zadania publicznego pn. Gramy nad Kamienną, z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

2943/20 09.11.2020 W sprawie zlecenia Miejskiemu Klubowi Sportowemu Wierna w Małogoszczu realizacji zadania 
publicznego pn. Mikołajkowo – Świąteczny Turniej Piłki Nożnej, z pominięciem otwartego konkursu 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2932.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2933.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2934.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2935.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2936.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2937.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2938.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2939.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2940.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2941.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2942.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2943.2020.pdf


ofert.  
2944/20 09.11.2020 W sprawie zlecenia dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „GULIWER” realizacji zadania 

publicznego pn. „Organizacja Turnieju Sportowego Dzieci i Młodzieży w Sumo oraz Turnieju Sportowego 
Dzieci i Młodzieży w Badmintonie”. 

2945/20 09.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2946/20 09.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2947/20 09.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2948/20 09.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2949/20 09.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2950/20 09.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2951/20 09.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2952/20 09.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2953/20 09.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
2954/20 09.11.2020 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata  2020 – 

2041. 
2955/20 13.11.2020 W sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2021-2041. 
2956/20 13.11.2020 W sprawie projektu uchwały budżetowej województwa świętokrzyskiego na 2021 rok wraz z 

uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 
2957/20 13.11.2020 W sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu ocenionego w trybie 

nadzwyczajnym, nr wezwania nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20, w ramach Osi 9 – Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój 
wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

2958/20 13.11.2020 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3272/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 
2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-
IZ.00-26-168/17 w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 
„Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu oddziałów szpitalnych oraz innych 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2944.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2945.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2946.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2947.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2948.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2949.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2950.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2951.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2952.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2953.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2954.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2955.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2956.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2957.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2958.2020.pdf


 

jednostek i komórek organizacyjnych regionalnych podmiotów leczniczych i współpracujących z nimi 
pracowni diagnostycznych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i 
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom układu oddechowego - Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami oraz 
zmiany załącznika nr 2 do Uchwały 3897/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 
2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w 
ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 – konkurs 
dedykowany chorobom układu oddechowego w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne 
Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna’’ Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2959/20 13.11.2020 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3274/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 
2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-
IZ.00-26-170/17 w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 
„Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu oddziałów oraz innych jednostek i 
komórek organizacyjnych regionalnego lecznictwa uzdrowiskowego i współpracujących z nimi pracowni 
diagnostycznych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i ambulatoryjne 
świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom układu krążenia oraz chorobom układu kostno-stawowego 
i mięśniowego - dedykowany wyłącznie dla OSI Obszar uzdrowiskowy - Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami oraz zmiany 
załącznika nr 2 do Uchwały 3945/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2018 roku 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-170/17 – konkurs poświęcony 
wsparciu oddziałów oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych regionalnego LECZNICTWA 
UZDROWISKOWEGO i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które realizują na rzecz 
OSÓB DOROSŁYCH stacjonarne, całodobowe i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne DEDYKOWANE 
CHOROBOM UKŁADU KRĄŻENIA ORAZ CHOROBOM UKŁADU KOSTNO-STAWOWOEGO I 
MIĘŚNIOWEGO – dedykowany wyłącznie dla OSI Obszar uzdrowiskowy. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2959.2020.pdf


2960/20 18.11.2020 W sprawie: przyjęcia dokumentu pn.: „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 9)”. 

2961/20 18.11.2020 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 436/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 

2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków  przeznaczonych do 

zakontraktowania i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 

zamkniętego  nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18 – w ramach Działania 7.4 ,, Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej’’ Osi priorytetowej 7 ,, Sprawne usługi publiczne’’ Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2962/20 18.11.2020 W sprawie: przyjęcia projektu zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2963/20 18.11.2020 W sprawie: zmiany Uchwały nr 2821/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 

października 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia naboru i wybór projektów do dofinansowania w 

ramach Wezwania w trybie nadzwyczajnym do składania wniosków o dofinansowanie nr 

RPSW.02.05.00-IZ.00-26-328/20 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Wsparcie na kapitał 

obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zwiększenia poziomu alokacji przeznaczonej na 

dofinansowanie projektów w naborze nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-328/20. 

2964/20 18.11.2020 W sprawie: wydania postanowienia w przedmiocie zaliczenia wpłat dokonanych w dniu 28 września 

2020 roku w kwocie 800,00 zł oraz w dniu 28 października 2020 roku w kwocie 89,71 zł na poczet 

zobowiązania Beneficjenta: (…) z tytułu zwrotu niewykorzystanej na koniec projektu części 

dofinansowania. 

2965/20 18.11.2020 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 

„Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na  

rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”. 

2966/20 18.11.2020 W sprawie: zaopiniowania projektu zmian Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej im. W. Gombrowicza  w Kielcach. 

2967/20 18.11.2020 W sprawie: zlecenia dla Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. „Ogólnopolski Nocny Maraton Tenisa Stołowego – Świętokrzyskie 

2020”. 

2968/20 18.11.2020 W sprawie: zlecenia dla Klubu Sportowego „Tęcza-Społem” w Kielcach realizacji zadania publicznego 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2960.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2961.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2962.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2963.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2964.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2965.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2966.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2967.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2968.2020.pdf


pn. „Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Martwym Ciągu”. 

2969/20 18.11.2020 W sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr 2877/20  Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1741/20 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1606/20 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup operacyjnych tac do 

transplantacji nerek na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej. 

2970/20 18.11.2020 W sprawie: zmiany uchwały Nr 2369/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2020 

r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 69 000,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 

dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

2971/20 18.11.2020 W sprawie: udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 

etap 2, dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

2972/20 18.11.2020 W sprawie: uchylenia Uchwały Nr 2912/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 

2020 r. w sprawie  rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym "ŚWIETLIK" w Pińczowie w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

2973/20 18.11.2020 W sprawie: zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie  z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2974/20 18.11.2020 W sprawie: przekazania petycji do organu właściwego. 

2975/20 18.11.2020 W sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

2976/20 18.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2977/20 18.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2978/20 18.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2979/20 18.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2980/20 18.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2981/20 18.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2982/20 18.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

2983/20 20.11.2020 W sprawie zmiany Uchwały nr 2676/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 

2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia naboru, zwiększenie poziomu środków przeznaczonych do 

zakontraktowania w ramach naboru i wybór projektów do dofinansowania w ramach Wezwania w trybie 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2969.2020.pdf
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nadzwyczajnym do składania wniosków o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-320/20 dla 

Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych 

przedsiębiorstw. 

2984/20 20.11.2020 W sprawie uchylenia uchwały Nr 2643/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 września 

2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze na budowę obiektów małej architektury służącym rekreacji codziennej w miejscu publicznym. 

2985/20 20.11.2020 W sprawie udzielenia dotacji celowej na budowę kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w ramach 

obiektów małej architektury w miejscu niepublicznym dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  

w Czarnieckiej Górze. 

2986/20 20.11.2020 W sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego składu Kapituły XIII edycji 

Nagrody Marszałka "Świętokrzyska Victoria". 

2987/20 25.11.2020 Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 40). 

2988/20 25.11.2020 W sprawie: przyjęcia Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2021 rok dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2989/20 25.11.2020 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 2781/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, 

przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16 w 

ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-

ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2990/20 25.11.2020 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 1576/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 

2016 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.05.00-IZ.00-26-012/15 w ramach działania 4.5 

„Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne 

i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2991/20 25.11.2020 W sprawie: rozwiązania Umowy wstępnej (Pre-Umowy) nr 11/16/P RPOWŚ z dnia 21.11.2016 r. 

dotyczącej przygotowania projektu pozakonkursowego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na 

odcinku Iwaniska – Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26,0 km 

/Budowa obwodnicy Klimontowa/ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2984.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2985.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2986.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2987.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2988.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2989.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2990.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2991.2020.pdf


komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020. 

2992/20 25.11.2020 W sprawie: wprowadzenia zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2020. 

2993/20 25.11.2020 W sprawie: przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 

2021 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2994/20 25.11.2020 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 3272/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 

2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-

IZ.00-26-168/17 w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 

„Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu oddziałów szpitalnych oraz 

innych jednostek i komórek organizacyjnych regionalnych podmiotów leczniczych i współpracujących z 

nimi pracowni diagnostycznych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom układu oddechowego - Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami oraz 

zmiany załącznika nr 2 do Uchwały 3897/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 

2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w 

ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 – konkurs 

dedykowany chorobom układu oddechowego w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne 

Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna’’ Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2995/20 25.11.2020 W sprawie: przyjęcia zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

2996/20 25.11.2020 W sprawie: określenia Fotoze S.A. z siedzibą Wiśniówka 75, gmina Masłów, 26-050 Zagnańsk nr KRS: 

0000445790, przypadającej do zwrotu kwoty części dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinasowanie nr 

RPSW.03.01.00-26 

-0060/17-00 o dofinasowanie projektu nr RPSW.03.01.00-26-0060/17, terminu od którego nalicza się 

odsetki oraz sposobu zwrotu środków. 

2997/20 25.11.2020 W sprawie: zmiany Uchwały nr 2821/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 

października 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia naboru i wybór projektów do dofinansowania w 

ramach Wezwania w trybie nadzwyczajnym do składania wniosków o dofinansowanie nr 

RPSW.02.05.00-IZ.00-26-328/20 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2992.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2993.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2994.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2995.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2996.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2997.2020.pdf


Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Wsparcie na kapitał 

obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do 

zakontraktowania w naborze nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26 

-328/20.  

2998/20 25.11.2020 W sprawie: zmiany firmy Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością i zmiany przedmiotu działalności spółki.  

2999/20 25.11.2020 W sprawie: zmiany Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-

140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 oraz zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 3453/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 – konkurs dedykowany 

chorobom układu krążenia w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 

,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3000/20 25.11.2020 W sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20 wraz z załącznikami 

organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 

Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Nabór dla projektów o wartości dofinansowania wyższej 

niż równowartość 100 000 EUR. 

3001/20 25.11.2020 W sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-327/20 wraz z załącznikami 

organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 

Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Nabór dla projektów o wartości dofinansowania wyższej 

niż równowartość 100 000 EUR. 

3002/20 25.11.2020 W sprawie: zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w 

ramach konkursu nr RPSW.08.02.02-IZ.00-26-224/18, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej w regionie. 

3003/20 25.11.2020 W sprawie: zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.2998.2020.pdf
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społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej w regionie, Konkurs: RPSW.08.02.02-IZ.00-26-224/18 przyjętych przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 299/19 z dnia 6 marca 2019 r. oraz zaktualizowanych 

Uchwałą Nr 1981/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. z uwagi na potrzebę zwiększenia wartości 

dofinansowania dla beneficjenta: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH (projekt nr RPSW.08.02.02-26-

0006/18 pt. Szczepienia dla chorych onkologicznie). 

3004/20 25.11.2020 W sprawie: aktualizacji rozstrzygnięcia naboru w trybie nadzwyczajnym i wybór projektu do 

dofinansowania w ramach wezwania nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20 do złożenia projektu w trybie 

nadzwyczajnym Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych przyjętego przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2019/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r. i zaktualizowanego 

Uchwałą Nr 2789/20 z dnia 14 października 2020 r. 

3005/20 25.11.2020 W sprawie: zmiany decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. 

„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój 

wysokiej jakości usług zdrowotnych, która została przyjęta uchwałą nr 2035/20 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku. 

3006/20 25.11.2020 W sprawie: zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów 

wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej, Konkurs: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-318/20. 

3007/20 25.11.2020 W sprawie powołania dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach.  

3008/20 25.11.2020 W sprawie: powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.  

3009/20 25.11.2020  W sprawie: zaopiniowania projektu Aneksu nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Filharmonii 

Świętokrzyskiej  

im. O. Kolberga w Kielcach. 
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3010/20 25.11.2020 W sprawie: odmowy zlecenia Stowarzyszeniu IMPERACTIVE w Kozowie realizacji zadania 

publicznego pn. „Aktywni dla Niepodległej!!!” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3011/20 25.11.2020 W sprawie: zlecenia dla Fundacji Na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych Megamocni z 

Kielc realizacji zadania publicznego pn. Mikołajkowe Igrzyska Sportów Halowych z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

3012/20 25.11.2020 W sprawie: zlecenia dla Stowarzyszenia Szermierka Kielce w Kielcach realizacji zadania publicznego 

pn. „Organizacja Turnieju Szermierki Dla Dzieci i Młodzieży na Florety”. 

3013/20 25.11.2020 W sprawie: przyjęcia informacji o wynikach badania marketingowego pn. „Znajomość i wizerunek 

województwa świętokrzyskiego”. 

3014/20 25.11.2020 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn.: „Kielecki Rower Miejski" - Zadanie I Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych al. 

Solidarności - od al. IX Wieków Kielc do al. 1000-lecia Państwa Polskiego. art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1363 ze zmianami). 

3015/20 25.11.2020 W sprawie: wydania opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla opracowania pn. „Projekt 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opatów”, w 

zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.  

3016/20 25.11.2020 W sprawie: wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki 

„POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez 

POLREGIO sp. z o. o. zobowiązania poprzez zawarcie umów dotyczących świadczenia usług 

utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki na okres 12 miesięcy, o 

wartości szacunkowej przewyższającej 20 000 000 zł netto, wynoszącej 31 573 675,10 zł netto, 38 835 

620,39 zł brutto oraz upoważnienia Pani Anny Grzeli – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, 

Transportu i Komunikacji do złożenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego oświadczenia w 

sprawie zgody na pisemne głosowanie w temacie zatwierdzenia w/w Regulaminu. 

3017/20 25.11.2020 W sprawie: oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki 

„POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez 

POLREGIO sp. z o. o. zobowiązania poprzez zawarcie umów dotyczących świadczenia usług 

utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki na okres 12 miesięcy, o 

wartości szacunkowej przewyższającej 20 000 000 zł netto, wynoszącej 31 573 675,10 zł netto, 38 835 

620,39 zł brutto oraz upoważnienia Pani Anny Grzeli – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, 

Transportu i Komunikacji do złożenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego oświadczenia w 
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sprawie wyrażenia w/w zgody. 

3018/20 25.11.2020 W sprawie: wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie postanowienia do 

wniosku przedsiębiorcy Solarfin Sp. z o. o. Sp.k. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii 

elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. 

3019/20 25.11.2020 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 

„Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159A Suków – Borki”. 

3020/20 25.11.2020 W sprawie: wyrażenia zgody Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na wynajem 

pomieszczeń o łącznej powierzchni 153,96 m2, na okres trzech lat. 

3021/20 25.11.2020 W sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze na lata 2020-2022. 

3022/20 25.11.2020 W sprawie: przyznania stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim na uczelni mającej 

siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3023/20 25.11.2020 W sprawie: zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3024/20 25.11.2020 W sprawie: wyrażenie zgody na przeznaczenie środków PFRON w kwocie 7 085 877,74 zł dla 

Zakładów Aktywności Zawodowej na działalność w 2021 roku.  

3025/20 25.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3026/20 25.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3027/20 25.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3028/20 25.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3029/20 25.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3030/20 25.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3031/20 25.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3032/20 25.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3033/20 25.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3034/20 25.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3035/20 25.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
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3048/20 2.12.2020 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały sejmiku województwa świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego, dotyczącej 
opracowania „planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka 
wojewódzkiego”. 

3049/20 2.12.2020 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 2388/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 
2020 roku w sprawie aktualizacji Regulaminu Świętokrzyskiej Rady Innowacji i powołania jej składu 
Instytucjonalnego. 

3050/20 2.12.2020 W sprawie: zatwierdzenia listy Formularzy zgłoszeniowych spełniających kryteria dostępu, które 
zostały złożone w IV naborze w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w 
regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. 

3036/20 25.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3037/20 25.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3038/20 25.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3039/20 25.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3040/20 25.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3041/20 25.11.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3042/20 25.11.2020 W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 

2041. 
3043/20 25.11.2020 W sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1500/19 z dnia 31 grudnia 

2019 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w 
ramach RPO na lata 2014-2020”. 

3044/20 25.11.2020 W sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1501/19 z dnia 31 grudnia 
2019 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów 
miejskich i wiejskich”. 

3045/20 25.11.2020 W sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok. 
3046/20 25.11.2020 W sprawie: wprowadzenia zmian w „Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2020 rok”. 

3047/20 27.11.2020 W sprawie:  przyjęcia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
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3051/20 2.12.2020 W sprawie: zatwierdzenie Listy ocenionych projektów Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji 
ogólnej – ZIT. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej, Konkurs: RPSW.08.03.06-
IZ.00-26-319/20. 

3052/20 2.12.2020 W sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-333/21 wraz  
z załącznikami organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji  
i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT Upowszechnianie i 
wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Nabór dla projektów o wartości dofinansowania równej lub 
niższej niż równowartość 100 000 EUR. 

3053/20 2.12.2020 W sprawie: zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów 
wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Konkurs: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-316/20. 

3054/20 2.12.2020 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: 
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0284T w m. Brynica od skrzyżowania  
z DP 0286T tj. od km lokalnego 0+000 do km 1+300, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie". 

3055/20 2.12.2020 W sprawie: akceptacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego treści umowy najmu części 
nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc ze Związkiem Polskich Spadochroniarzy o treści 
wskazanej w projekcie umowy. 

3056/20 2.12.2020 W sprawie: wydania opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla opracowania  
pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Łopuszno na lata 2021 - 2035”, w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z 
polityką energetyczną państwa. 

3057/20 2.12.2020 W sprawie: wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie postanowienia do 
wniosku przedsiębiorcy PV Szembory Sp. z o.o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii 
elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. 

3058/20 2.12.2020 W sprawie: wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki 
„POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez 
POLREGIO sp. z o.o. zobowiązania o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, poprzez 
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zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do 
przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2020/2021. 

3059/20 2.12.2020 W sprawie: oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki 
„POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez 
POLREGIO sp. z o.o. zobowiązania o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, poprzez 
zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do 
przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2020/2021. 

3060/20 2.12.2020 W sprawie: akceptacji treści umowy 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. 

3061/20 2.12.2020 W sprawie: akceptacji treści Porozumienia 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 r. 

3062/20 2.12.2020 W sprawie: akceptacji treści umowy z Województwem Łódzkim w sprawie wspólnej realizacji projektu 
pn. "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-
Kamienna" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + 
do 2028 roku. 

3063/20 2.12.2020 W sprawie: przyznania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. 
3064/20 2.12.2020 W sprawie: uchylenia uchwały Nr 2439/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 

2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Kielcach podczas jego nieobecności. 

3065/20 2.12.2020 W sprawie: zlecenia dla Stowarzyszenia Akademia Holistyczna w Skarżysku – Kamiennej realizacji 
zadania publicznego pn. „Akademia Holistyczna online – treningi prozdrowotne, porady dietetyka i 
fizjoterapeuty w czasie epidemii covid-19”. 

3066/20 2.12.2020 W sprawie: zlecenia dla Klubu Sportowego „Baszta” w Rytwianach realizacji zadania publicznego pn. 
„Turnieje mikołajkowe dla dzieci z terenu Powiatu Staszowskiego”. 

3067/20 2.12.2020 W sprawie: zlecenia dla Klubu Sportowego Eska Skarżysko w Skarżysku - Kamiennej realizacji zadania 
publicznego pn. „III Mikołajkowy Turniej Kobiecej Piłki Nożnej w Skarżysku - Kamiennej”. 

3068/20 2.12.2020 W sprawie: wyrażenia woli pozyskania przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności do znaków 
towarowych, stanowiących element systemu identyfikacji wizualnej i marki Wschodniego Szlaku 
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Rowerowego Green Velo oraz akceptacji projektu pisma do Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie pozyskania prawa własności do znaków towarowych, 
stanowiących element systemu identyfikacji wizualnej i marki Wschodniego Szlaku Rowerowego Green 
Velo. 

3069/20 2.12.2020 W sprawie: przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji dla Komisji 
Sejmikowych dotyczącej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. 

3070/20 2.12.2020 W sprawie: przyznania Statuetek oraz nagród w Konkursie „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. 
3071/20 2.12.2020 W sprawie: przyjęcia Regulaminu dodatkowego naboru udzielania grantów w ramach projektu na rzecz 

ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej na terenie województwa 
Świętokrzyskiego pn. „Bezpieczna Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.8 Rozwój Usług Społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 2014-2020. 

3072/20 2.12.2020 W sprawie: zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie z 
pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3073/20 2.12.2020 W sprawie: zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie z 
pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3074/20 2.12.2020 W sprawie: przyjęcia raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla województwa 
świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”. 

3075/20 2.12.2020 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa 
świętokrzyskiego” za lata 2017 - 2019. 

3076/20 2.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3077/20 2.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3078/20 2.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3079/20 2.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3080/20 2.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3081/20 2.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3082/20 2.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3083/20 2.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3084/20 2.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3069.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3070.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3071.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3072.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3073.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3074.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3075.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3076.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3077.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3078.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3079.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3080.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3081.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3082.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3083.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3084.2020.pdf


3085/20 2.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3086/20 2.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

3087/20 2.12.2020 W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041. 

3088/20 2.12.2020 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 1503/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 
2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 

3089/20 4.12.2020 W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej 
Górze  na zakup samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych. 

3090/20 4.12.2020 W sprawie zmiany Uchwały Nr 1747/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2020 
roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. 
Rafała w Czerwonej Górze na zakup sprzętu i aparatury medycznej. 

3091/20 09.12.2020 W sprawie: powołania Rady Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w 
Kielcach. 

3092/20 09.12.2020 W sprawie: przyjęcia nowych członków do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie w 
Województwie Świętokrzyskim, działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa 
Kulinarnego. 

3093/20 09.12.2020 W sprawie: przyjęcia zaktualizowanego projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 
2030+. 

3094/20 09.12.2020 W sprawie: zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów z 
wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Konkurs: 
RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20. 

3095/20 09.12.2020 W sprawie: zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w 
ramach konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3085.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3086.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3087.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3088.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3089.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3090.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3091.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3092.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3093.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3094.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3095.2020.pdf


3096/20 09.12.2020 W sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanego dokumentu pn. "Warunki realizacji Priorytetów 
inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Kielcach", który został przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 
1094/19 z dnia 25 września 2019 r.  

3097/20 09.12.2020 W sprawie: zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w 
ramach konkursu nr RPSW.08.03.02-IZ.00-26-303/20, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia 
podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych. 

3098/20 09.12.2020 W sprawie: zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 
pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 
Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych, Konkurs: 
RPSW.08.03.02-IZ.00-26-303/20 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą 
Nr 2606/20 z dnia 3 września 2020 r. 

3099/20 09.12.2020 W sprawie: zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów 
wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie, 
Konkurs: RPSW.08.02.02-IZ.00-26-321/20. 

3100/20 09.12.2020 W sprawie: odmowy zlecenia Ludowemu Klubowi Sportowemu „Łysica” w Bodzentynie realizacji 
zadania publicznego pn. „Mikołajkowy Turniej Piłkarski o Puchar Gór Świętokrzyskich pod Patronatem 
Marszałka Województwa” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3101/20 09.12.2020 W sprawie: zlecenia dla Stowarzyszenia KS Handbalove Busko realizacji zadania publicznego pn. 
„Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3102/20 09.12.2020 W sprawie: zlecenia dla Kobiecego Stowarzyszenia Piłkarskiego realizacji zadania publicznego pn. 
„KSP WINTER CUP” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3103/20 09.12.2020 W sprawie: zlecenia dla Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej w Kielcach realizacji zadania 
publicznego pn. „Ogólnopolski Zimowy Puchar Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej mężczyzn w 
kategorii juniora młodszego. Kielce.2020”. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3096.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3097.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3098.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3099.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3100.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3101.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3102.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3103.2020.pdf


3104/20 09.12.2020 W sprawie: zlecenia dla Ludowego Klubu Sportowego „Znicz” w Chęcinach realizacji zadania 
publicznego pn. „Udział w Ogólnopolskim Turnieju kwalifikacyjnym Młodzików w zapasach styl 
klasyczny, zapasy dziewcząt  
w Olsztynie”. 

3105/20 09.12.2020 W sprawie: wyrażenia opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w formie postanowienia do 
wniosku przedsiębiorcy Celsium serwis Sp. z o.o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii 
elektrycznej w jednostce kogeneracji. 

3106/20 09.12.2020 W sprawie: ustalenia podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla samorządów 
powiatowych na finansowanie w 2021 roku działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i 
pracodawców. 

3107/20 09.12.2020 W sprawie: rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej 
KALEJDOSKOP, ul. Zagórska 57/43, 25-344 Kielce w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. 

3108/20 09.12.2020 W sprawie: zmiany Uchwały nr 1167/2019 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 
października 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum 
Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

3109/20 09.12.2020 W sprawie: zmiany Uchwały nr 2083/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 
2016 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w 
Czarnieckiej Górze zmienionej uchwałami nr 4435/2018 z dnia 24 października 2018 r. oraz nr 
1166/2019 z dnia 11 października 2019 r. 

3110/20 09.12.2020 W sprawie: przyjęcia raportu ,,Monitorowanie problemów narkotyków i narkomanii na terenie 
województwa świętokrzyskiego w 2019 r." 

3111/20 09.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3112/20 09.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3113/20 09.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3114/20 09.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3115/20 09.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3116/20 09.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3117/20 09.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3118/20 09.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3119/20 09.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3120/20 09.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3104.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3105.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3106.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3107.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3108.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3109.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3110.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3111.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3112.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3113.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3114.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3115.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3116.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3117.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3118.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3119.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3120.2020.pdf


3121/20 09.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3122/20 09.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3123/20 09.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3124/20 16.12.2020 W sprawie przyjęcia informacji dotyczącej stanu realizacji Strategii Komunikacji RPOWŚ 2014-2020 w 

zakresie działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w 2019 r. 
3125/20 16.12.2020 W sprawie aktualizacji Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2020 w zakresie 
działań Departamentu Inwestycji i Rozwoju. 

3126/20 16.12.2020 W sprawie przyjęcia zmian w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2020 w zakresie 
działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 

3127/20 16.12.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie dodatkowych udogodnień dla pożyczkobiorców w 
zakresie spłaty zobowiązań wynikających z pożyczek udzielonych w ramach Działania 2.6 Instrumenty 
finansowe dla MŚP w ramach projektu realizowanego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego, zwiększenie limitu pożyczki płynnościowej o 50%, oraz zwiększenie dofinasowania 
projektu Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego o 28 978 918 zł. 

3128/20 16.12.2020 W sprawie zmiany uchwały nr 3898/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 
roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu 
jego realizacji. 

3129/20 16.12.2020 W sprawie zmiany Uchwały nr 3356/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia 
konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 
warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 
nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26 
-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój miast Działania 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich 
i wiejskich’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 
2020. 

3130/20 16.12.2020 W sprawie zmiany Uchwały Nr 1635/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2016 
roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 
dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 w ramach działania 4.4 
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i 
kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3121.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3122.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3123.2020.pdf
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3131/20 16.12.2020 W sprawie przyjęcia projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+. 
3132/20 16.12.2020 W sprawie zaliczenia wpłaty w kwocie 5 000,00 złotych, dokonanej w dniu 18 listopada 2020 r. na 

poczet zobowiązań pana (…) z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o 
dofinansowanie nr (…), zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr (…) z dnia 27 marca 2019 r. 

3133/20 16.12.2020 W sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 
pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – 
Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i 
rozwoju CKZiU, Konkurs: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20 przyjętych przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3094/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. 

3134/20 16.12.2020 W sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 
pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - 
ZIT – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju 
CKZiU, Konkurs nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-301/20 przyjętych przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2509/20 z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

3135/20 16.12.2020 W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Teatru im Stefana Żeromskiego w Kielcach za 2020 r. i 2021 r. 

3136/20 16.12.2020 W sprawie powołania dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie 
3137/20 16.12.2020 W sprawie zlecenia Fundacji Samochodu Papieskiego Jana Pawła II z 1979 r. w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. Rozbudowa ekspozycji w Muzeum Samochodu Papieskiego JP2 z 
pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3138/20 16.12.2020 W sprawie zmiany uchwały Nr 2907/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 
2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Europejskiego Centrum Bajki w 
Pacanowie. 

3139/20 16.12.2020 W sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej w 
Kielcach. 

3140/20 16.12.2020 W sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum 
Psychiatrii w Morawicy. 
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3141/20 16.12.2020 W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wskazania 
przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. 
Lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

3142/20 16.12.2020 W sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na 
wynajem Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach pomieszczeń oraz gruntu o łącznej 
powierzchni 1 191,99 m2  
w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze, ul. Jagiellońska 72 w Kielcach, na okres 
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 29 kwietnia 2021 r. 

3143/20 16.12.2020 W sprawie zmiany uchwały Nr 1742/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na dostosowanie Oddziału A1 na 
Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu. 

3144/20 16.12.2020 W sprawie zmiany uchwały Nr 1743/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie 
udzielenia dotacji podmiotowej dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na malowanie II Kliniki 
Psychiatrii (parter i piętro) w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy przy ul. Kusocińskiego 59 w 
Kielcach. 

3145/20 16.12.2020 W sprawie przyjęcia programu pn. ,,Program rozwoju psychiatrycznej opieki zdrowotnej w województwie 
świętokrzyskim do 2025 roku". 

3146/20 16.12.2020 W sprawie wyrażenia zgody Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w 
Kielcach na wynajem Wojewodzie Świętokrzyskiemu pomieszczeń o łącznej powierzchni 178,37 m2, wchodzących 
w skład wydzielonej części drugiego piętra kompleksu budynków administracyjno – biurowo – medycznych i 
zespołów wyjazdowych, zlokalizowanych przy ul. Św. Leonarda 10 w Kielcach, na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. 
do dnia 31 grudnia 2023 r. 

3147/20 16.12.2020 W sprawie wyrażenia zgody dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach na oddanie w najem na rzecz 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pomieszczeń o pow. użytkowej 107,14 m² w budynku oraz 
garażu o pow. użytkowej 49,73 m², znajdujących się na nieruchomości położonej w Starachowicach przy ul. 
Kościelnej 30. 

3148/20 16.12.2020 W sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność 
Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Chełmce, gmina Strawczyn, oznaczonej w 
ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 752/1 o pow. 0,0623 ha i nr 1435/3 o pow. 0,0657 ha, wydzielonej pod 
poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748. 

3149/20 16.12.2020 W sprawie wyrażenia zgody dla Pana (…) na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Województwa 
Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach u zbiegu ul. Wojska Polskiego i ul. gen. S. Grota-Roweckiego, oznaczoną w 
ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0032, jako działka nr 209/3 o pow. 0,1615 ha. 

3150/20 16.12.2020 W sprawie przyjęcia planu wykorzystania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na lata 2020 – 2022. 
3151/20 16.12.2020 W sprawie zlecenia dla Uczniowskiego Klubu Sportowego METEOR Wąchock realizacji zadania publicznego pn. 
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„Talentiada - zostań mistrzem” z pominięciem otwartego konkursu ofert 
3152/20 16.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3153/20 16.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3154/20 16.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3155/20 16.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3156/20 16.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3157/20 16.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3158/20 16.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3159/20 16.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3160/20 16.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3161/20 16.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3162/20 16.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3163/20 16.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3164/20 16.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3165/20 16.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3166/20 16.12.2020 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041. 
3167/20 22.12.2020 W sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, 
Konkurs: RPSW.09.02.02-IZ.00-26-323/20. 

3168/20 22.12.2020 W sprawie przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.02-IZ.00-26-334/21 wraz z załącznikami organizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług 
społecznych i zdrowotnych - ZIT. Konkurs jest dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. Nabór dla 
projektów o wartości dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR. 

3169/20 22.12.2020 W sprawie  skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. 

3170/20 22.12.2020 W sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. 

3171/20 22.12.2020 W sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szanieckiego Parku Krajobrazowego. 

3172/20 22.12.2020 W sprawie przyjęcia Informacji oraz Sprawozdania z realizacji „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla 
województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”. 

3173/20 22.12.2020 W sprawie zmiany uchwały nr 3395/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w 
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sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 – 
Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3174/20 22.12.2020 W sprawie zmiany Uchwały Nr 35/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i 
warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa 
efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3175/20 22.12.2020 W sprawie zmiany Uchwały Nr 874/19 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia 
poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i wybór projektów do dofinansowania w ramach 
jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – 
Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3176/20 22.12.2020 W sprawie zmiany Uchwały Nr 2781/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, przesunięcia 
środków pomiędzy kategoriami interwencji, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w 
ramach konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinasowania w ramach dwuetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 4  
– Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka  
wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3177/20 22.12.2020 W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa 
odcinka drogi gminnej Nr 360041T Sobów – Czachów”. 

3178/20 22.12.2020 W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa ul. 
Ciekockiej w Kielcach". 

3179/20 22.12.2020 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w 
Kielcach oraz określenia regulaminu konkursu. 

3180/20 22.12.2020 W sprawie odmowy zlecenia Ludowemu Klubowi Sportowemu Klimontowianka realizacji zadania publicznego pn. 
„Bożonarodzeniowy Turniej Piłkarski dzieci z Powiatu Sandomierskiego” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3181/20 22.12.2020 W sprawie zlecenia dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce 
realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd na turniej kadetów” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3182/20 22.12.2020 W sprawie przyjęcia informacji o wynikach badania pn. „Diagnoza stanu turystyki w województwie 
świętokrzyskim”. 

3183/20 22.12.2020 W sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności, wynikających z umowy nr 22/U/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. 
3184/20 22.12.2020 W sprawie ustalenia podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2021 roku 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych 
fakultatywnych zadań. 
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https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3180.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3181.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3182.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3183.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3184.2020.pdf


3185/20 22.12.2020 W sprawie wyrażenia zgody na zmianę stanu zatrudnienia w nowotworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w 
Sandomierzu, którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Sandomierskiej, dofinansowanego ze środków PFRON i 
Samorządu Województwa. 

3186/20 22.12.2020 W sprawie zmiany Uchwały Nr 2062/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie 
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 na realizację zadań 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego zmienionej Uchwałą Nr 2451/20 Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2020 r., Uchwałą Nr 2706/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 
września 2020 r. oraz Uchwałą Nr 2834/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2020 r., 
w zakresie: 
1) dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; 
2) dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. 

3187/20 22.12.2020 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3024/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie środków PFRON w kwocie 7 085 877,74 zł dla Zakładów Aktywności 
Zawodowej na działalność w 2021 roku. 

3188/20 22.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3189/20 22.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3190/20 22.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3191/20 22.12.2020 W sprawie projektów planów finansowych na 2021 rok. 
3192/20 23.12.2020 W sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 
2030+ oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do konsultacji. 

3193/20 30.12.2020 W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 
3194/20 30.12.2020 W sprawie: przystąpienia do aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”. 
3195/20 30.12.2020 W sprawie: petycji Starosty Kieleckiego dotyczącej zmiany uchwały Nr IV/62/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na 
lata 2016-2022” (WPGO). 

3196/20 30.12.2020 W sprawie: uchylenia uchwały Nr 2874/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup specjalistycznego sprzętu 
zmniejszającego ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

3197/20 30.12.2020 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3198/20 30.12.2020 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3199/20 30.12.2020 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3200/20 30.12.2020 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3185.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3186.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3187.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3188.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3189.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3190.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3191.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3192.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala%20nr%203193.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala%20nr%203194.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala%20nr%203195.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala%20nr%203196.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala%20nr%203197.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala%20nr%203198.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala%20nr%203199.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala%20nr%203200.2020.pdf


3201/20 30.12.2020 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3202/20 30.12.2020 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. 
3203/20 30.12.2020 W sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok 
3204/20 30.12.2020 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041 
3205/20 30.12.2020 W sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1500/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu 

zadań realizowanych w ramach  przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” 
3206/20 30.12.2020 W sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1501/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu 

zadań realizowanych w ramach  przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”  
3207/20 30.12.2020 W sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1502/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu 

zadań realizowanych w ramach  przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego 
(InPlaMed WŚ)” 

3208/20 30.12.2020 W sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych 
3209/20 30.12.2020 W sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach  przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” 
3210/20 30.12.2020 W sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach  przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” 
3211/20 30.12.2020 W sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach  przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa 

Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” 
3212/20 31.12.2020 W sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2020. 
3213/20 31.12.2020 W sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2020. 

3213a/20 31.12.2020 W sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2020. 
3214/20 31.12.2020 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041. 

 
2021 rok  

 

3215/21 07.01.2021 

W sprawie: powierzenia realizacji VI edycji projektów stypendialnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół 
ponadpodstawowych oraz Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów 
zdolnych szkół kształcenia zawodowego, Województwu Świętokrzyskiemu, w imieniu którego działa Urząd 
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 

3216/21 07.01.2021 
W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Kielecki 
Rower Miejski - Zadanie I Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych odcinek łączący ul. rtm. W. Pileckiego z ul. 
Daleszycką”. 

3217/21 07.01.2021 
W sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa 
świętokrzyskiego. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala%20nr%203201.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala%20nr%203202.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala%20nr%203203.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala%20nr%203204.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala%20nr%203205.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala%20nr%203206.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala%20nr%203207.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala%20nr%203208.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala%20nr%203209.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala%20nr%203210.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala%20nr%203211.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3212.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3213.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3213a.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2020/7839/Uchwala.nr.3214.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3215.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3216.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3217.2021.pdf


3218/21 07.01.2021 W sprawie: odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Szachowemu Hetman realizacji zadania publicznego pn. 
„Ogólnopolski Sylwestrowy Turniej Szachowy” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3219/21 07.01.2021 

W sprawie: przyjęcia wykazu podmiotów i podziału środków dla Wnioskodawców w ramach naboru dodatkowego 
dotyczącego projektu na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej na 
terenie województwa świętokrzyskiego realizowanego w trybie nadzwyczajnym - Działanie 2.8 Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Bezpieczna przyszłość”. 

3220/21 07.01.2021 W sprawie: zmian y budżecie województwa na 2021 rok. 

3221/21 07.01.2021 W sprawie: ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok. 

3222/21 07.01.2021 W sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu 
Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2021 rok. 

3223/21 07.01.2021 
W sprawie: zmiany Uchwały Nr 3209/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w 
sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-
2020”. 

3224/21 13.01.2021 W sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2021 rok. 
3225/21 13.01.2021 W sprawie:  zmiany Uchwały nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 r.  

w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 
prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4. 
„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa oraz określenia 
szczegółowych zasad i trybu jego realizacji.  

3226/21 13.01.2021 W sprawie: przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 41). 

3227/21 13.01.2021 W sprawie: zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu ocenionego w trybie nadzwyczajnym, nr 
wezwania nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

3228/21 13.01.2021 W sprawie: przyjęcia zaktualizowanego regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20 organizowanego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. 
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, zatwierdzonego przez 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 25 listopada 2020 r. Uchwałą nr 3000/20. Nabór dla projektów o wartości 
dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 EUR. 

3229/21 13.01.2021 W sprawie: zatwierdzenia Warunków naboru projektów własnych w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji  
i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół 
ponadpodstawowych oraz Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3218.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3219.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3220.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3221.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3222.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3223.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3224.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3225.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3226.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3227.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3228.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3229.2021.pdf


kształcenia zawodowego. 
3230/21 13.01.2021 W sprawie: przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

nadania Statutu Wojewódzkiemu Domowi Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. 
3231/21 13.01.2021 W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z 

zakresu kultury w 2021 r. 
3232/21 13.01.2021 W sprawie: udzielenie Panu Jackowi Wołowcowi, dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

w Kielcach, pełnomocnictwa do podpisania umowy o powierzenie grantu oraz do jej realizacji.  
3233/21 13.01.2021 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni 

przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w województwie 
świętokrzyskim, w celu przeprowadzenia konsultacji. 

3234/21 13.01.2021 W sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli. 
3235/21 13.01.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3236/21 13.01.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3237/21 13.01.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3238/21 13.01.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3239/21 13.01.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3240/21 13.01.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 3221/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia 

planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok. 

3241/21 13.01.2021 W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiegona lata 2021 – 2041. 
3242/21 13.01.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 3209/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”. 
3243/21 20.01.2021 W sprawie: przyjęcia uaktualnionej wersji Podręcznika Beneficjenta SL2014 w zakresie projektów EFRR w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
3244/21 20.01.2021 W sprawie: zmiany uchwały nr 3196/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie 

dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 
prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

3245/21 20.01.2021 W sprawie: zmiany  Uchwały Nr 1635/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2016 roku  
w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi 
Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020. 

3246/21 20.01.2021 W sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr 2614/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 roku w 
sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 w ramach Osi 
Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-
zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz  
z załącznikami oraz zmiany Uchwały nr 3613/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 roku  
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3230.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3231.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3232.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3233.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3234.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3235.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3236.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3237.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3238.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3239.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3240.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3241.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3242.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3243.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3244.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3245.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3246.2021.pdf


publiczne Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3247/21 20.01.2021 W sprawie: przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 42). 

3248/21 20.01.2021 W sprawie: zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr 
RPSW.08.01.01-IZ.00-26-304/20, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.      

3249/21 20.01.2021 W sprawie: zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr 
RPSW.08.04.03-IZ.00-26-241/19, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 8.4.3 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez 
realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT. 

3250/21 20.01.2021 W sprawie: zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr 
RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

3251/21 20.01.2021 W sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 w Departamencie Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą 
Nr 623/15 z dn. 19 sierpnia 2015 r. a następnie  zaktualizowanego: Uchwałą Nr 1390/16 z dn. 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr 
2238/17 z dn. 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 2326/17 z dn. 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr 2628/17 z dn. 26 maja 2017 r., 
Uchwałą Nr 3239/17 z dn. 22 listopada 2017 r., Uchwałą Nr 3267/17 z dn. 29 listopada 2017 r., Uchwałą Nr 3577/18 z dn. 28 
lutego 2018 r., Uchwałą Nr 3694/18 z dn. 28 marca 2018 r., Uchwałą Nr 3789/18 z dn. 18 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr 4013/18 
z dn. 20 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr 4555/18 z dn. 15 listopada 2018 r., Uchwałą Nr 407/19 z dn. 27 marca 2019 r., Uchwałą Nr 
754/19 z dn. 26 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr 1203/19 z dn. 23 października 2019 r., Uchwałą Nr 2544/20 z dn. 19.08.2020 r.        

3252/21 20.01.2021 W sprawie: zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 
projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-304/20 
przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2571/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r., a następnie 
zaktualizowanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2628/20 z dnia 9 września 2020 r. oraz Uchwałą 
Nr 2823/20 z dnia 21 października 2020 r.   

3253/21 20.01.2021 W sprawie: zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 
projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju 
CKZiU, Konkurs: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 
3094/20 z dnia 9 grudnia 2020 r., a następnie zaktualizowanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3247.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3248.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3249.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3250.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3251.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3252.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3253.2021.pdf


3133/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. 
3254/21 20.01.2021 W sprawie: zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów 

wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.3 
Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT, Konkurs: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-322/20. 

3255/21 20.01.2021 W sprawie: Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 
projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Poddziałanie 8.4.3 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych 
poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT. Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu, 
Konkurs: RPSW.08.04.03-IZ.00-26-241/19 przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 905/19  
z dnia 31 lipca 2019 r. a następnie zaktualizowanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 978/19  
z dnia 22 sierpnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr 1327/19 z dnia 20 listopada 2019 r. 

3256/21 20.01.2021 W sprawie: zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. 
dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego 
zmienionego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: nr 1669/09 z dnia 22 kwietnia 2009r., nr 2037/09 z dnia 23 
września 2009r., nr 2065/09 z dnia 30 września 2009r., nr 2882/10 z dnia 22 września 2010r., nr 541/11 z dnia 7 września 2011r., 
nr 955/12 z dnia 7 marca 2012r., nr 1699/13 z dnia 20 lutego 2013r., nr 2606/14 z dnia 19 marca 2014r., nr 792/15 z dnia 28 
października 2015r., nr 1647/16 z dnia 27 lipca 2016r., nr 2457/17 z dnia 29 marca 2017r., nr 4332/18 z dnia 27 września 2018r., 
nr 4333/18 z dnia 27 września 2018 r., nr 831/19 z dnia 10 lipca 2019r., nr 1063/19 z dnia 18 września 2019r., nr 1602/20 z dnia 
29 stycznia 2020r., nr 2120/20 z dnia 20 maja 2020r., nr 2325/20 z dnia 8 lipca 2020r., nr 2473/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r., 
2903/20 z dnia 4 listopada 2020 r. 

3257/21 20.01.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa ulicy 16KDD 
(etap II) w Kielcach”. 

3258/21 20.01.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa ul. Cichej w 
Kielcach”. 

3259/21 20.01.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: Wykonanie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn.: „Remont mostu w ciągu drogi DK nr 74 w km 142+441 w m. Opatów (JNI 08270004)" wraz z 
zaprojektowaniem mostu objazdowego oraz pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego. 

3260/21 20.01.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o  wydanie decyzji o  ustaleniu  linii  kolejowej dla zadania pn.: „Budowa 
zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko 
Kamienna”. 

3261/21 20.01.2021 W sprawie: wyrażenia zgody na cofnięcie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę złożonego przez Pana Damiana 
Urbanowskiego – Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

3262/21 20.01.2021 W sprawie: zwolnienia Pana Damiana Urbanowskiego – Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Kielcach – ze stanowiska dyrektora. 

3263/21 20.01.2021 W sprawie: przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 
sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3254.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3255.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3256.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3257.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3258.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3259.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3260.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3261.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3262.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3263.2021.pdf


3264/21 20.01.2021 W sprawie: przyznania nagrody rocznej Pani Marcie Solnicy – Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach za 2019 rok. 

3265/21 20.01.2021 W sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na wymianę agregatu wody lodowej 

obsługującego rezonans magnetyczny RM-1 na nowy agregat wody lodowej o mocy 42 kW wraz z wymiennikiem, pompą 

obiegową i siecią dobraną do obciążenia. 

3266/21 20.01.2021 W sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup specjalistycznego sprzętu 

zmniejszającego ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

3267/21 20.01.2021 W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057 ze zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego w 2021 r. z zakresu: 

I. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020.295 ze zm.) oraz 

II. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym –przeciwdziałanie narkomanii. 

3268/21 20.01.2021 W sprawie: przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  

w Kielcach. 

3269/21 20.01.2021 W sprawie: zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 2878/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.10.2020 r. 

dotyczącej przyjęcia Regulaminu konkursu dla dziennikarzy pod nazwą „Ekonomia społeczna w czasach pandemii” w 2020 r. 

organizowanego z zakresu ekonomii społecznej w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu 

pozakonkursowe pod nazwa Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. 

3270/21 20.01.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Staszowskiego na lata 2021 – 2025  

z perspektywą do roku 2030”. 

3271/21 20.01.2021 W sprawie: zatwierdzenia Rocznego planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok. 

3272/21 20.01.2021 W sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

w Kielcach. 

3273/21 20.01.2021 W sprawie: zatwierdzenia „Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2021 rok”. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3264.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3265.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3266.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3267.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3268.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3269.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3270.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3271.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3272.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3273.2021.pdf


3274/21 20.01.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2021. 

3275/21 21.01.2021 W sprawie: zatwierdzenie zaktualizowanego załącznika nr 1 Wzór umowy o dzieło do Regulaminu pracy Komisji ds. naboru 

ekspertów powołanej do oceny aplikacji zgłoszonych w ramach naboru kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik nr 9 do Procedury naboru kandydatów 

na ekspertów i prowadzenia Wykazu Kandydatów na Ekspertów RPOWŚ na lata 2014-2020 wraz z załącznikami przyjętej przez 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 624/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r., następnie zaktualizowanej Uchwałą nr 

1087/16 z dnia 13 stycznia 2016 r., Uchwałą 3874/18 z dnia 9 maja 2018 r., Uchwałą nr 4036/18 z dnia 27 czerwca 2018 r., 

Uchwałą nr 4141/18 z dnia 27 lipca 2018 r. 
3276/21 25.01.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3277/21 27.01.2021 W sprawie: zatrudnienia Pana Jerzego Wrony na stanowisku Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Kielcach. 

3278/21 27.01.2021 W sprawie: przyjęcia Informacji o realizacji Uchwały Nr XXIV/326/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 7 września 2020 r. w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. 

3279/21 27.01.2021 W sprawie: Zmiany Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie 

powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3280/21 27.01.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 874/19 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu 

środków przeznaczonych do zakontraktowania i wybór projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 

Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, 

terenów publicznych) na energooszczędne. 

3281/21 27.01.2021 W sprawie: rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach III rundy konkursowej jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-286/19 z zakresu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3282/21 27.01.2021 W sprawie: zmiany Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w ramach Osi 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3274.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3275.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3276.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3277.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3278.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3279.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3280.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3281.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3282.2021.pdf


Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 3453/18 z dnia 17 

stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 – konkurs dedykowany chorobom układu krążenia w 

ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna’’ Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

3283/21 27.01.2021 W sprawie: Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr 

RPSW.08.02.03-IZ.00-26-322/20, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.3 

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT. 

3284/21 27.01.2021 W sprawie: Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 

projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT, Konkurs: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-322/20 przyjętych 

przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3254/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. 

3285/21 27.01.2021 W sprawie: podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyski program 

stypendialny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego 

skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych. 

3286/21 27.01.2021 W sprawie: podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyski program 

stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja 

programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego. 

3287/21 27.01.2021 W sprawie: zmiany decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! 

Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3283.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3284.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3285.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3286.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3287.2021.pdf


ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, która została przyjęta uchwałą nr 2035/20 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku. 

3288/21 27.01.2021 W sprawie udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na doposażenie Zakładu Radioterapii – zakup  

i instalacja akceleratora wysokoenergetycznego. 

3289/21 27.01.2021 W sprawie: przyjęcia Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego za 2020 rok w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie. 

3290/21 27.01.2021 W sprawie: przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 2021” oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2021 roku. 

3291/21 27.01.2021 W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021r. 

3292/21 27.01.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3293/21 27.01.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3294/21 27.01.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3295/21 27.01.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3296/21 27.01.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3297/21 27.01.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3298/21 27.01.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3299/21 27.01.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3300/21 27.01.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3301/21 27.01.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3302/21 27.01.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3303/21 27.01.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3288.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3289.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3290.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3291.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3292.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3293.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3294.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3295.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3295.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3297.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3298.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3299.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3300.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3301.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3302.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3303.2021.pdf


3304/21 27.01.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3305/21 27.01.2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041 

3306/21 27.01.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3209/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-

2020”. 

3307/21 27.01.2021 W sprawie: informacji o wykonaniu budżetu województwa za IV kwartał 2020 roku. 

3308/21 27.01.2021 W sprawie: zmiany uchwały nr 3023/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2017 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w projekcie 

partnerskim pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach 

RPOWŚ 2014-2020. 

3309/21 27.01.2021 W sprawie: zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku  

w sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą 

„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 

„Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

3310/21 3.02.2021 W sprawie przyjęcia informacji o wynikach konsultacji i  konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. 
3311/21 3.02.2021 W sprawie przyjęcia informacji o wynikach konsultacji i  konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku 

Krajobrazowego. 
3312/21 3.02.2021 W sprawie przyjęcia informacji o wynikach konsultacji i  konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szanieckiego Parku Krajobrazowego. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3304.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3305.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3306.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3307.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3308.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3309.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3310.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3311.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3312.2021.pdf


3313/21 3.02.2021 W sprawie przyjęcia Raportu podsumowującego konsultacje w  ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 

Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ 
3314/21 3.02.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 2684/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie 

dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi 

Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020. 
3315/21 3.02.2021 W sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 

projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju 

CKZiU, Konkurs: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 

3094/20 z dnia 9 grudnia 2020 r., a następnie zaktualizowanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 

3133/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr 3253/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. 
 
 

3316/21 

3.02.2021 W sprawie udzielenia Panu Jerzemu Wronie Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 
pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich  
w Kielcach. 

3317/21 3.02.2021 W sprawie udzielenia Panu  Jerzemu Wronie Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 

pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do nabywania nieruchomości pod drogi wojewódzkie na rzecz Województwa 

Świętokrzyskiego. 
3318/21 3.02.2021 W sprawie udzielenia Panu Jerzemu Wronie - Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 

upoważnienia do dokonywania uzgodnień w zakresie wykorzystania dróg na cele przewidziane przepisami ustawy – Prawo o 

ruchu drogowym w związku z przepisami ustawy o  stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczypospolitej Polskiej. 
3319/21 3.02.2021 W sprawie udzielenia Panu Jerzemu Wronie - Dyrektorowi wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą 

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach upoważnienia do dokonywania uzgodnień w sprawach decyzji o 

warunkach zabudowy. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3313.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3314.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3315.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3316.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3317.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3318.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3319.2021.pdf


3320/21 3.02.2021 W sprawie udzielenia Panu Jerzemu Wronie Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 

upoważnienia do załatwiania w imieniu zarządcy dróg wojewódzkich spraw, w tym wydawania decyzji administracyjnych. 
3321/21 3.02.2021 W sprawie rozpatrzenia petycji Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi z dnia 26 listopada 2020 r. dotyczącej zintensyfikowania 

działań zmierzających do budowy północnej obwodnicy Nowej Słupi. 
3322/21 3.02.2021 W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa publicznej drogi 

gminnej klasy Z, na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Bałtowskiej wraz z drogami dojazdowymi w Ostrowcu Świętokrzyskim”. 
3323/21 3.02.2021 W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa 

obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego – DK9”. 
3324/21 3.02.2021 W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa 

drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymiarki - Starochęciny, powiat kielecki, woj. 

świętokrzyskie". 
3325/21 3.02.2021 W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:  Rozbudowa drogi 

gminnej publicznej „Szymanowice Dolne – Kamień"  
w miejscowości Szymanowice Dolne. 

3326/21 3.02.2021 W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ul. 

Monte Cassino w Kielcach". 
3327/21 3.02.2021 W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 0346T Sadków – Zbelutka – Szumsko – Lipiny wraz z budową chodnika w miejscowości Szumsko od km 7+100 do 

km 7+530 w formule zaprojektuj i zbuduj”. 
3328/21 3.02.2021 W sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym na okres 3 lat przez Pana (…), 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (…) 
3329/21 3.02.2021 W sprawie wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. 

z  siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. z o. o. zobowiązania poprzez zawarcie 

umów z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju 

napędowego do spalinowych pojazdów trakcyjnych, o wartości szacunkowej przewyższającej 20 000 000,00 zł netto. 
3330/21 3.02.2021 W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3320.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3321.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3322.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3323.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3324.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3325.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3326.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3327.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3328.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3329.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3330.2021.pdf


z  siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. z o. o. zobowiązania poprzez zawarcie 

umów z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju 

napędowego do spalinowych pojazdów trakcyjnych, o wartości szacunkowej przewyższającej 20 000 000,00 zł netto. 
3331/21 3.02.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 3231/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury 

w 2021 r. 
3332/21 3.02.2021 W sprawie przyznania nagród okolicznościowych z dziedziny kultury 
3333/21 3.02.2021 W sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. 
3334/21 3.02.2021 W sprawie udziału w procedurze konkursowej dotyczącej przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 
3335/21 3.02.2021 W sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  Morawicy 

podczas jego nieobecności 
3336/21 3.02.2021 W sprawie odmowy zlecenia Integracyjnej Akademii Piłkarskiej Starachowickiego Klubu Sportowego Star Starachowice realizacji 

zadania publicznego pn. „Wychowanie przez sport – udział dzieci w turniejach piłki nożnej” z  pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 
3337/21 3.02.2021 W sprawie udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na zakup i montaż klimatyzatora 

w magazynie spożywczym kuchni. 
3338/21 3.02.2021 W sprawie udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na zakup podnośnika dla 

niepełnosprawnych na Krytą Pływalnię. 
3339/21 3.02.2021 W sprawie udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na zakup i wymianę agregatu prądotwórczego. 
3340/21 3.02.2021 W sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup mikroskopu operacyjnego na 

potrzeby Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa. 
3341/21 3.02.2021 W sprawie udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na zakup analizatora immunochemicznego 

do metody CLIA w celu ilościowego oznaczania przeciwciał IgM i IgG wirusa SARS-CoV-2. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3331.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3332.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3333.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3334.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3335.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3336.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3337.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3338.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3339.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3340.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3341.2021.pdf


3342/21 3.02.2021 W sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie naprawy systemu napowietrzania reaktorów w Oczyszczalni Ścieków 

w  Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 
3343/21 3.02.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3071/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie  przyjęcia   

Regulaminu   dodatkowego   naboru   udzielania grantów w ramach projektu na rzecz ograniczania  rozprzestrzeniania  się  

COVID-19 w domach pomocy    społecznej    na   terenie   województwa  świętokrzyskiego    pn.   „Bezpieczna Przyszłość”  

współfinansowanego  prze  Unię   Europejską   w     ramach    Europejskiego Funduszu    Społecznego,   w     ramach   Działania   

2.8    Rozwój     Usług    Społecznych świadczonych w  środowisku lokalnym,  Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 
3344/21 3.02.2021 W sprawie przyjęcia Regulaminu III naboru udzielania grantów w ramach projektu  na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się 

COVID-19 w domach pomocy społecznej na terenie województwa Świętokrzyskiego pn. „Bezpieczna Przyszłość” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.8 Rozwój 

Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

lata 2014-2020. 
3345/21 3.02.2021 W sprawie akceptacji zestawienia wykorzystanych przez Wnioskodawców środków oraz wezwania do zwrotu środków pobranych 

w nadmiernej wysokości w ramach pierwszego naboru  projektu  na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w 

domach pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach 

Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Bezpieczna przyszłość”. 
3346/21 3.02.2021 W sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

i  regulaminu pracy komisji przetargowej. 
3347/21 3.02.2021 W sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w  zakresie operacji finansowych przez kierowników samorządowych 

jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego. 
3348/21 3.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3349/21 3.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3350/21 3.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3351/21 3.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3342.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3343.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3344.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3345.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3346.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3347.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3348.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3349.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3350.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3351.2021.pdf


3352/21 3.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3353/21 3.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3354/21  10.02.2021 W sprawie: zmiany Uchwały nr 1422/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu, oraz zmianie poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19 dla 

Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014 – 2020. 
3355/21 10.02.2021 W sprawie: zmiana poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-

253/19 oraz zmiana załącznika do Uchwały nr 1915/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 
3356/21 10.02.2021 W sprawie: przyjęcia wzoru decyzji o dofinansowanie projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 
3357/21 10.02.2021 W sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację przyrodniczo-kulturowej ścieżki 

edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap III. 
3358/21 10.02.2021 W sprawie: odmowy zlecenia Świętokrzyskiemu Związkowi Piłki Nożnej realizacji zadania publicznego pn. „Zimowe Turnieje 

Piłkarskie dla rocz. rocz. 2011, 2012, 2013 pod Patronatem Marszałka Województwa - Andrzeja Bętkowskiego” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 
3359/21 10.02.2021 W sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. 
3360/21 10.02.2021 W sprawie przyjęcia informacji o wynikach konsultacji i  konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej 

im. Tadeusza Włoszka.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3352.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3353.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3354.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3355.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3356.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3357.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3358.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3359.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3360.2021.pdf


3361/21 10.02.2021 W sprawie udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na doposażenie Kliniki Urologii w  sprzęt 

niezbędny do świadczenia usług medycznych w  zakresie urologii. 
3362/21 10.02.2021 W sprawie: przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach    

3363/21 10.02.2021 W sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert w 2021 roku na wsparcie 

realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i  promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w  rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2020.295 ze zm.) oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomani.  
3364/21 10.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3365/21 10.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3366/21 10.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3367/21 10.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3368/21 10.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3369/21 10.02.2021 W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2021 – 2041 

3370/21 12.02.2021 W sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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. 
3371/21 17.02.2021 W sprawie: zmiany uchwały nr 4347/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie 

dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

3372/21 17.02.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 2781/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, przesunięcia środków 

pomiędzy kategoriami interwencji, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i 

warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-

IZ.00-26-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3361.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3362.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3363.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3364.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3365.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3366.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3367.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3368.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3369.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3370.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3371.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3372.2021.pdf


3373/21 17.02.2021 W sprawie: udzielenia imiennego upoważnienia dla Pana Jerzego Wrony Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach do wydawania i podpisywania w drodze decyzji administracyjnych zezwoleń kategorii I na przejazd 

pojazdów nienormatywnych po drogach wojewódzkich na terenie województwa świętokrzyskiego oraz wymierzania kar 

pieniężnych za przejazd po drogach wojewódzkich ww. pojazdów bez zezwolenia, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla 

tego zezwolenia. 

3374/21 17.02.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej 

nr 319014T w msc. Marzysz w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową 

chodnika”. 

3375/21 17.02.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa układu 

obwodnicowego m. Staszów odc. DW 764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22”. 

3376/21 17.02.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Zadanie 1 

"Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską i ul. Kamińskiego w Kielcach" oraz Zadanie 2 "Budowa 

skrzyżowania ulic: Kamińskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej w Kielcach wraz  

z rozbudową ul. Podklasztornej". 

3377/21 17.02.2021 W sprawie: braku zgody na wprowadzenie poprawek zgłoszonych przez Radnych podczas XXVIII sesji w dniu 25 stycznia 2021 

roku do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-

2041 oraz braku podstaw do podejmowania inicjatywy uchwałodawczej w tym zakresie. 

3378/21 17.02.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2029/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie 

powierzenia zadania merytorycznego w ramach projektu pn: „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w 

województwie świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej 

jakości usług zdrowotnych, Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu i przyjęcia warunków jego 

realizacji. 

3379/21 17.02.2021 W sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w trybie otwartych konkursów ofert na realizacje zadań z 

zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021r. 

3380/21 17.02.2021 W sprawie: zlecenia Integracyjnej Akademii Piłkarskiej Starachowickiego Klubu Sportowego Star Starachowice realizacji zadania 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3373.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3374.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3375.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3376.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3377.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3378.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3379.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3380.2021.pdf


publicznego pn. „Weekendy z Integracyjną Akademią Piłkarską STAR Starachowice” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3381/21 17.02.2021 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu Szachowemu „HETMAN” realizacji zadania publicznego pn. „SZACHOWE ON-LINE - cykl 

5 Turniejów Szachowych” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3382/21 17.02.2021 W sprawie: wyrażenia zgody na realizację Konkursu "Z Panem Scratchem za pan brat - edycja 2021” w ramach projektu 

"Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków". 

3383/21 17.02.2021 W sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 

Kielcach. 

3384/21 17.02.2021 W sprawie: zmian w Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach i regulamin pracy komisji przetargowej”. 

3385/21 17.02.2021 W sprawie wyrażenia zgody dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością 

stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasie drogowym ul. Łopuszniańskiej, oznaczoną w 

ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0019, jako działki: nr 29/3 o pow. 0,0097 ha, nr 145/50 o pow. 0,1659 ha, nr 173/1 o 

pow. 0,0671 ha, nr 174/1 o pow. 0,0933 ha, nr 176/3 o pow. 2,4547 ha i nr 272/1 o pow. 0,0353 ha. 

3386/21 17.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3387/21 17.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3388/21 17.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3389/21 17.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3390/21 23.02.2021 W sprawie: wprowadzenia zmian w „Planie Zamówień Publicznych na 2021 rok”. 

3391/21 24.02.2021 W sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2021 
rok. 

3392/21 24.02.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „ Rozbudowa ul. 
Przemysłowej w Pińczowie”. 

3393/21 24.02.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr DP 0286T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania z DW 786 tj. od km lokalnego 0+000,00 do km 
2+640,00”. 

3394/21 24.02.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
powiatowej 0487 T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce, Promnik - Gmina Strawczyn". 

3395/21 24.02.2021 W sprawie: wydania opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla opracowania pn. „Aktualizacja Projektu założeń do planu 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3381.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3382.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3383.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3384.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3385.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3386.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3387.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3388.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3389.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3390.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3391.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3392.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3393.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3394.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3395.2021.pdf


zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 - 2036”, w zakresie 
koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.  

3396/21 24.02.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „ Budowa drogi w 
miejscowości Dębno”. 

3397/21 24.02.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „ Rozbudowa 
ulicy T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny, województwo świętokrzyskie”. 

3398/21 24.02.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 
nr 389001T od km 0+965,00 do km 1+013,00 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 0+989,00, na rzece 
Żarnówce, w miejscowości Mostki, gmina Suchedniów”. 

3399/21 24.02.2021 W sprawie: aktualizacji Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 
2030+. 

3400/21 24.02.2021 W sprawie: zmiany Uchwały nr 2821/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2020 roku w sprawie 
rozstrzygnięcia naboru i wybór projektów do dofinansowania w ramach Wezwania w trybie nadzwyczajnym do składania 
wniosków o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-328/20 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Wsparcie na kapitał obrotowy dla 
mikro i małych przedsiębiorstw. 

3401/21 24.02.2021 W sprawie: przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok 
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3402/21 24.02.2021 W sprawie: przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 43). 

3403/21 24.02.2021 W sprawie: wprowadzenia zmiany w „Zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych na rok 2021 w postaci zwiększenia 
środków na zadanie dotyczące zakupu sprzętu biurowego, materiałów biurowych i papierniczych 

3404/21 24.02.2021 W sprawie: zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr 
RPSW.08.05.03-IZ.00-26-281/19, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5. 
Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. 

3405/21 24.02.2021 W sprawie: zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 
projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 
Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-281/19 przyjętych przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1874/20 z dnia 25 marca 2020 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 1920/20 z dnia 1 
kwietnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr 2224/20 z dnia 10 czerwca 2020 r. 

3406/21 24.02.2021 W sprawie: odmowy zlecenia Ludowemu Klubowi Sportowemu „Klimontowianka” z siedzibą w Klimontowie realizacji zadania 
publicznego pn. „Bożonarodzeniowy Turniej Piłkarski dzieci z Powiatu Sandomierskiego” z pominięciem otwartego konkursu 
ofert. 

3407/21 24.02.2021 W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Stowarzyszenia VOCE z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury pn. 
„Międzynarodowy Konkurs Wokalny Bella Voce – IV edycja” zleconego do realizacji Stowarzyszeniu VOCE 

3408/21 24.02.2021 W sprawie: zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3396.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3397.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3398.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3399.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3400.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3401.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3402.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3403.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3404.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3405.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3406.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3407.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3408.2021.pdf


Kielcach.  
3409/21 24.02.2021 W sprawie: udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i 

Transportu Sanitarnego w Kielcach. 
3410/21 24.02.2021 W sprawie: udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na dofinansowanie kosztów 

podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. 
3411/21 24.02.2021 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 
2021 roku w województwie świętokrzyskim oraz przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 
określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w 
województwie świętokrzyskim. 

3412/21 24.02.2021 W sprawie: zatwierdzenia operacji własnych do realizacji na 2021 rok w ramach Planu operacyjnego na lata 2020 – 2021 Planu 
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla województwa świętokrzyskiego. 

3413/21 24.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3414/21 24.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3415/21 24.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3416/21 24.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3417/21 24.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3418/21 24.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3419/21 24.02.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3420/21 24.02.2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 
3421/21 24.02.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 3209/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu 

zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”. 
3422/21 24.02.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 3210/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu 

zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”. 
3423/21 3.03.2021 W sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące 

funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

3424/21 3.03.2021 W sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w tej sprawie. 

3425/21 3.03.2021 W sprawie zmiany Uchwały nr 1957/16 z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów 
zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16 w ramach 
działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3426/21 3.03.2021 W sprawie przyjęcia Sprawozdania z konsultacji projektu dokumentu Regionalna Strategia Innowacji Województwa 
Świętokrzyskiego 2030+. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3409.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3410.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3411.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3412.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3413.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3414.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3415.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3416.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3417.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3418.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3419.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3420.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3421.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3422.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3423.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3424.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3425.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3426.2021.pdf


3427/21 3.03.2021 W sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zaliczenia  do kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu dróg powiatowych na 

terenie  powiatu buskiego. 

3428/21 3.03.2021 W sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach. 

3429/21 3.03.2021 W sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie. realizacji 

zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2021 r. 

3430/21 3.03.2021 W sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

nadania Statutu Wojewódzkiemu Domowi Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. 

3431/21 3.03.2021 W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji przedsięwzięć patriotycznych i obywatelskich w województwie świętokrzyskim w 

roku 2020 w ramach Świętokrzyskiego Programu Edukacji Patriotycznej „Młodzież Pamięta”, przygotowanego przez jednostki 

oświaty i kultury celem skierowania do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

3432/21 3.03.2021 W sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z 

zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021r. 

3433/21 3.03.2021 W sprawie zlecenia Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Orlicz” z siedzibą w Suchedniowie realizacji zadania publicznego pn. 

Organizacja Międzynarodowego Turnieju w Badmintonie dla Dzieci i Młodzieży „Puchar Gór Świętokrzyskich” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

3434/21 3.03.2021 W sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce realizacji zadania 
publicznego pn. „Wyjazd Kadetów i Juniorek na turnieje Ćwierćfinałowe Mistrzostw Polski” z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

3435/21 3.03.2021 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu 

turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. 

3436/21 3.03.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 488/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniającej Uchwałę 

Nr 150/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. 

3437/21 3.03.2021 W sprawie udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wykonanie prac 

modernizacyjnych w Starym Budynku Szpitala oraz w Budynku Administracji. 

3438/21 3.03.2021 W sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na 

przeprowadzenie remontów budowlanych. 

3439/21 3.03.2021 W sprawie udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wymianę poziomu kanalizacji 

sanitarnej w pomieszczeniach magazynów na poziomie piwnicy. 

3440/21 3.03.2021 W sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy 

3441/21 3.03.2021 W sprawie zatwierdzenia zmiany w „Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2021 rok”. 

3442/21 3.03.2021 W sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla  podmiotów określonych w  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na wsparcie realizacji zadania publicznego 

Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku z zakresu ekonomii społecznej. 

3443/21 3.03.2021 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz zabezpieczenia środków w ramach trybu pozakonkursowego dla  podmiotów 

określonych w  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1057) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku z zakresu:  
1. pomocy społecznej. 

2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3427.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3428.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3429.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3430.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3431.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3432.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.34330.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3434.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3435.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3436.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3437.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3438.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3439.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3440.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3441.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3442.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3443.2021.pdf


3. przeciwdziałania przemocy, 

4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

3444/21 3.03.2021 W sprawie określenia wzoru kwestionariusza kontroli zamówień publicznych do których stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych udzielonych w związku z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3445/21 3.03.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 3023/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w projekcie partnerskim pn. "Informatyzacja 

Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach RPOWŚ 2014 -2020. 

3446/21 3.03.2021 W sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji dla Komisji Sejmikowych dotyczącej Regionalnej 

Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. 

3447/21 3.03.2021 W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu na sprzedaż 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. 

3448/21 3.03.2021 W sprawie zmiany w „Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2021 rok”, polegającej na zmniejszeniu wartości 
zadania pn. Usługa druku Świętokrzyskiego Informatora Samorządowego „Nasz Region”. 

3449/21 3.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3450/21 3.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3451/21 3.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3452/21 3.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3453/21 3.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3454/21 3.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3455/21 10.03.2021 W sprawie: Przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. 

3456/21 10.03.2021 W sprawie: Przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku 

Krajobrazowego. 

3457/21 10.03.2021 W sprawie: Przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szanieckiego Parku Krajobrazowego. 

3458/21 10.03.2021 W sprawie: Zmiany Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3459/21 10.03.2021 W sprawie: Przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+. 

3460/21 10.03.2021 W sprawie: Zmiany uchwały nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3444.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3445.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3446.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3447.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3448.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3449.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3450.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3451.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3452.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3453.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3454.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3455.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3456.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3457.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3458.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3459.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3460.2021.pdf


przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020. 

3461/21 10.03.2021 W sprawie: Zmiany uchwały nr 4405/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie 

przyjęcia zaktualizowanego wzoru Decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020. 

3462/21 10.03.2021 W sprawie: zmiany uchwały nr 4528/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3463/21 10.03.2021 W sprawie: Zmiany uchwały nr 332/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia 

zaktualizowanego wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020. 

3464/21 10.03.2021 W sprawie: zmiany decyzji o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyski program stypendialny” 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 

priorytetowej 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu 

stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (projekt pozakonkursowy), która została przyjęta uchwałą nr 

1131/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2019 roku. 

3465/21 10.03.2021 W sprawie: Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do 

dofinansowania Oś 8 – „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.6 „Wzrost jakości 

edukacji ogólnej – ZIT. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”, Konkurs RPSW.08.03.06-IZ.00-26-333/21. 

3466/21 10.03.2021 W sprawie: Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3461.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3462.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3463.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3464.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3465.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3466.2021.pdf


projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.1 

„Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej”, Konkurs 

RPSW.08.02.01-IZ.00-26-296/20. Listy zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 264/20 z dnia 

24 czerwca 2020 r. i zaktualizowane Uchwałą Nr 2572/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

3467/21 10.03.2021 W sprawie: Zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów 

wybranych do dofinansowania Oś 9 – „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 

„Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, Konkurs RPSW.09.02.01-IZ.00-26-327/20. 

3468/21 10.03.2021 Dotycząca przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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. 

3469/21 10.03.2021 W sprawie: udzielenia nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w 

Pacanowie. 

3470/21 10.03.2021 W sprawie: powołania Komisji Stypendialnej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego 

3471/21 10.03.2021 W sprawie: powołania Komisji Stypendialnej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół 

zawodowych 

3472/21 10.03.2021 W sprawie: wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z 

zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021r. 

3473/21 10.03.2021 W sprawie: zlecenia Kieleckiemu Klubowi Jeździeckiemu realizacji zadania publicznego pn. „Udział zawodników Kieleckiego 

Klubu Jeździeckiego w Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików, Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych i 

Halowym Pucharze Polski Kuców w Sopocie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3474/21 10.03.2021 W sprawie: zlecenia Świętokrzyskiemu Okręgowemu Związkowi Tenisa Stołowego w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

„7 Grand Prix Polski Weteranów w Tenisie Stołowym” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3475/21 10.03.2021 W sprawie: zlecenia Katolickiemu Ludowemu Integracyjnemu Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Szachowemu 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3467.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3468.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3469.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3470.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3471.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3472.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3473.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3474.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3475.2021.pdf


GAMBIT z siedzibą w Starachowicach realizacji zadania publicznego pn. „Festiwal Szachów im. Marii Kaczyńskiej” z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3476/21 10.03.2021 W sprawie: Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu 

Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na wynajem pomieszczeń i gruntu o łącznej powierzchni 343,10 m2, na okres 4 lat. 

3477/21 10.03.2021 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn. zm.) oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym – przeciwdziałanie narkomanii 

3478/21 10.03.2021 W sprawie: zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

3479/21 10.03.2021 W sprawie: przyjęcia informacji z realizacji zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

dofinansowanych ze środków PFRON w 2020 r. celem przedłożenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

3480/21 10.03.2021 W sprawie: przyjęcia listy podmiotów i podziału środków w ramach trzeciego naboru dotyczącego projektu na rzecz ograniczania 

rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego realizowanego w trybie 

nadzwyczajnym - Działanie 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Bezpieczna przyszłość”. 

3481/21 10.03.2021 W sprawie: Przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na realizację zadań z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021r. 

3482/21 10.03.2021 W sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 

Kielcach. 

3483/21 10.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3484/21 10.03.2021 W sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na usunięcie drzew z terenu nieruchomości 

stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków, w obrębie 0022, jako działka nr 60/27 o pow. 2,1180 ha. 

3485/21 17.03.2021 W sprawie: przyjęcia Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2021 uwzględniającego rezultaty 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3476.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3477.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3478.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3479.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3480.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3481.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3482.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3483.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3484.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3485.2021.pdf


Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2020. 

3486/21 17.03.2021 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych za 2020 

rok oraz skierowania przedmiotowego dokumentu na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego. 

3487/21 17.03.2021 W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie mienia 

ruchomego w postaci pontonu oraz silnika zaburtowego. 

3488/21 17.03.2021 W sprawie: przyjęcia informacji oraz sprawozdania z realizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego 

wraz z planem działań krótkoterminowych”. 

3489/21 17.03.2021 W sprawie: zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2021 rok.  

3490/21 17.03.2021 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie 

Deklaracji Lubelskiej w sprawie utworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza. 

3491/21 17.03.2021 W sprawie: zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 3667/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018r.  

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 (typ projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia) w ramach Osi 

Priorytetowej 7 – ,,Sprawne usługi publiczne’’ Działania 7.1 ,,Rozwój e-społeczeństwa’’ Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3492/21 17.03.2021 W sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr 2614/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 roku  

w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 w ramach Osi 

Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami oraz zmiany 

Uchwały nr 3613/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój  

e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

3493/21 17.03.2021 W sprawie: zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania 

Oś 9 – „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3486.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3487.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3488.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3489.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3490.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3491.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3492.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3493.2021.pdf


Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.2 „Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych – ZIT”, Konkurs RPSW.09.02.02-IZ.00-26-334/21 

3494/21 17.03.2021 W sprawie: zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu  

nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-327/20, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

3495/21 17.03.2021 W sprawie: zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 

projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, Konkurs RPSW.09.02.01-IZ.00-26-327/20 

przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3467/21 z dnia 10 marca 2021 r. 

3496/21 17.03.2021 W sprawie: zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów 

wybranych do dofinansowania Oś 9 – „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 

„Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, Konkurs RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20. 

3497/21 17.03.2021 W sprawie: wyrażenia zgody dla (…) na oddanie w podnajem (…) na okres do dnia 31.12.2022 r., części nieruchomości na 

lotnisku w Masłowie k/Kielc zabudowanej blaszanym hangarem. 

3498/21 17.03.2021 W sprawie: zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

„GRAND PRIX POLSKI W BILARD XVI MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

3499/21 17.03.2021 W sprawie: zlecenia Klubowi Sportowemu „Skoczek” Skarżysko-Kamienna realizacji zadania publicznego pn. „Udział 

zawodników w Szkolnych Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Szachach 2021” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3500/21 17.03.2021 W sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego i podjęcia decyzji w sprawie 

przyznania stypendiów dla uczniów znajdujących się na Liście stypendystów. 

3501/21 17.03.2021 W sprawie: zatwierdzenia Listy rankingowej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół 

zawodowych i podjęcia decyzji w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów znajdujących się na Liście stypendystów. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3494.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3495.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3496.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3497.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3498.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3499.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3500.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3501.2021.pdf


3502/21 17.03.2021 W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego  

z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2021r. 

3503/21 17.03.2021 W sprawie: udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na zakup sprzętu 

medycznego i wyposażenia. 

3504/21 17.03.2021 W sprawie: udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, na opracowanie kompleksowej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą. 

3505/21 17.03.2021 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu 

tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy. 

3506/21 17.03.2021 W sprawie: przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Raportu z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich 

Województwa Świętokrzyskiego za rok 2020. 

3507/21 17.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3508/21 17.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3509/21 17.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3510/21 17.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3511/21 17.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3512/21 17.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3513/21 17.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3514/21 17.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3515/21 17.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3516/21 17.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3517/21 17.03.2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

3518/21 24.03.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie 

dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „Informatyzacja Placówek 

Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi 
Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

3519/21 24.03.2021 W sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 w Departamencie Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Społecznego wraz z załącznikami przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 623/15 z dn. 19 

sierpnia 2015 r. a następnie  zaktualizowanego: Uchwałą Nr 1390/16 z dn. 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr 2238/17 z dn. 25 

stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 2326/17 z dn. 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr 2628/17 z dn. 26 maja 2017 r., Uchwałą Nr 3239/17 z 

dn. 22 listopada 2017 r., Uchwałą Nr 3267/17 z dn. 29 listopada 2017 r., Uchwałą Nr 3577/18 z dn. 28 lutego 2018 r., Uchwałą Nr 

3694/18 z dn. 28 marca 2018 r., Uchwałą Nr 3789/18 z dn. 18 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr 4013/18 z dn. 20 czerwca 2018 r., 

Uchwałą Nr 4555/18 z dn. 15 listopada 2018 r., Uchwałą Nr 407/19 z dn. 27 marca 2019 r., Uchwałą Nr 754/19 z dn.  26 czerwca 

2019 r., Uchwałą Nr 1203/19 z dn. 23 października 2019 r., Uchwałą Nr 2544/20 z dn. 19.08.2020 r., Uchwałą Nr 3251/21 z dn. 20 

stycznia 2021 r.    

3520/21 24.03.2021 W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2020 rok przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3502.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3503.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3504.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3505.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3506.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3507.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3508.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3509.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3510.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3511.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3512.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3513.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3514.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3515.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3516.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3517.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3518.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3519.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3520.2021.pdf


Drogowego w Kielcach 

3521/21 24.03.2021 W sprawie wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo – finansowego Spółki 

POLREGIO sp. z o.o. na 2021 r. (rocznego planu działalności). 

3522/21 24.03.2021 W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Spółki POLREGIO sp. z o.o. na 2021 r. (rocznego planu 

działalności). 

3523/21 24.03.2021 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2021 r. 

3524/21 24.03.2021 W sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2020, przedłożonych przez samorządowe 

instytucje kultury. 

3525/21 24.03.2021 W sprawie zmiany uchwały Nr 3063/20 w sprawie przyznania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w roku 

akademickim 2020/2021 dla studiujących na świętokrzyskich uczelniach Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu 

3526/21 24.03.2021 W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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. 

3527/21 24.03.2021 W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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 

3528/21 24.03.2021 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i 

obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2021 r. 

3529/21 24.03.2021 W sprawie odmowy zlecenia Katolickiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Juventa-Kobex” Starachowice realizacji zadania 

publicznego pn. „MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH” z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

3530/21 24.03.2021 W sprawie odmowy zlecenia Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Guliwer” z siedzibą w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. „Organizacja Pucharu Polski Kadetek i Kadetów, Młodziczek i Młodzików oraz Dzieci w Sumo 

(Eliminacje do Mistrzostw Europy)” z pominięciem otwartego konkursu ofert 

3531/21 24.03.2021 W sprawie zlecenia Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Gala Skarżysko” realizacji zadania publicznego pn. „Udział 

Młodziczek w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej” z pominięciem otwartego konkursu ofert 

3532/21 24.03.2021 W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Vive Kielce realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja 1/16 Mistrzostw Polski 

Juniorów Młodszych” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3533/21 24.03.2021 W sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3521.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3522.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3523.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3524.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3525.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3526.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3527.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3528.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3529.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3530.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3531.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3532.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3533.2021.pdf


3534/21 24.03.2021 W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Kuzushi z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Udział zawodników 

w „Brother Olimpic Camp Gwiazdy Igrzysk 2021” z pominięciem otwartego konkursu ofert 

3535/21 24.03.2021 W sprawie zmiany uchwały Nr 3288/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie 

udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na doposażenie Zakładu Radioterapii – zakup i instalacja 

akceleratora wysokoenergetycznego. 

3536/21 24.03.2021 W sprawie udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na rozbudowę systemu planowania leczenia 

Pinnacle wykorzystywanego w Klinice Radioterapii. 

3537/21 24.03.2021 W sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2020 rok, sporządzonych przez samodzielne publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym  jest Województwo Świętokrzyskie 

3538/21 24.03.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3344/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego  2021 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu III naboru udzielania grantów w ramach projektu  na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach 

pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego pn. „Bezpieczna Przyszłość” współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w 

środowisku lokalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

3539/21 24.03.2021 W sprawie przyjęcia Regulaminu Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

3540/21 24.03.2021 W sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2029/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmienionej uchwałą 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 3378/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia zadania merytorycznego w 

ramach projektu pn: „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 

– Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnemu 

Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu i przyjęcia warunków jego realizacji 

3541/21 24.03.2021 W sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ogłaszanych konkursów ofert w 

Oddziale Profilaktyki, Rehabilitacji i Współpracy z NGO’S Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach zadań zlecanych 

organizacjom pozarządowym i podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3542/21 24.03.2021 W sprawie ustalenia podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2021 roku programów na 

rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3534.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3535.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3536.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3537.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3538.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3539.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3540.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3541.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3542.2021.pdf


3543/21 24.03.2021 W sprawie informacji o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego. 

3544/21 

 

24.03.2021 

 

W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

 

 

3545/21 

 

29.03.2021 

 

W sprawie: przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. 

 

 

3546/21 31.03.2021 W sprawie: Przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 44). 

3547/21 31.03.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej  

S7 Warszawa – Kraków na odcinku obwodnicy Kielc (węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny) w zakresie budowy MOP II 

Szewce Wschód i MOP II Szewce Zachód. Etap drugi polegający na budowie, na terenie MOP kategorii II Szewce Zachód, stacji 

paliw, obiektu gastronomicznego oraz obiektu sanitarnego ogólnodostępnego wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: 

elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I”. 

3548/21 31.03.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania 

ulic : Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach”. 

3549/21 31.03.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.: „Budowa ujęcia wody wraz ze Stacją Uzdatniania Wody na działkach nr. ewid. 1787 i 1790 w Nowej 

Słupi – budowa drogi dojazdowej gminnej”. 

3550/21 31.03.2021 W sprawie: wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem 

pomieszczeń o łącznej powierzchni 115,49 m2, na okres od dnia 1.04.2021 r. do dnia 15.06.2021 r. 

3551/21 31.03.2021 W sprawie: Zatwierdzenia programu kontroli w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu 

3552/21 31.03.2021 W sprawie: Udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w 

Podzamczu 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3543.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3544.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3545.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3546.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3547.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3548.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3549.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3550.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3551.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3552.2021.pdf


3553/21 31.03.2021 W sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ogłaszanego konkursu ofert w Oddziale 

Projektów i Funduszy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i 

podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3554/21 31.03.2021 W sprawie: Przyznania dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację zadań z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021r. 

3555/21 31.03.2021 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznych ,,AVITO VIVIT HONORE” w Staszowie  realizacji zadania 

publicznego pn. Nagranie filmu dokumentalnego ,,Kampania Langiewicza na ziemi świętokrzyskiej”  z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

3556/21 31.03.2021 W sprawie zmiany uchwały NR 867/19 dot. udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Wojewódzkiego Domu 

Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach 

3557/21 31.03.2021 W sprawie: powołania komisji stypendialnej. 

3558/21 31.03.2021 W sprawie: zlecenia Buskiemu Klubowi Jeździeckiemu „Wiraż” realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zawodów w 

skokach przez przeszkody przez Buski Klub Jeździecki Wiraż” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3559/21 31.03.2021 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu Sportowemu Fun Sport Kielce realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd młodziczek na 

turniej ¼ Mistrzostw Polski w piłce siatkowej do Łasku” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3560/21 31.03.2021 W sprawie: Zlecenia Kieleckiemu Klubowi Motocyklowemu WENA realizacji zadania publicznego pn. „Start w Mistrzostwach 

Europy w Rajdach Enduro” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3561/21 31.03.2021 W sprawie: wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa 

Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Ociesęki, gmina Raków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 

działka nr 386/3 o pow. 0,0099 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 764. 

3562/21 31.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3563/21 31.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3564/21 31.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3565/21 31.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3566/21 31.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3553.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3554.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3555.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3556.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3557.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3558.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3559.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3560.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3561.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3562.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3563.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3564.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3565.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3566.2021.pdf


3567/21 31.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3568/21 31.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3569/21 31.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3570/21 31.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3571/21 31.03.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3572/21 31.03.2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

3573/21 31.03.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3209/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-

2020”. 

3574/21 31.03.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3210/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”. 

3575/21 31.03.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3211/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek Medycznych 

Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”. 

3576/21 31.03.2021 W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2020 rok. 

3577/21 08.04.2021 W sprawie: określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez 

pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”. 

3578/21 08.04.2021 W sprawie: skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. 

3579/21 08.04.2021 W sprawie: skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

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

3580/21 08.04.2021 W sprawie: skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3567.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3568.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3569.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3570.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3571.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3572.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3573.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3574.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3575.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3576.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3577.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3578.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3579.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3580.2021.pdf


Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szanieckiego Parku Krajobrazowego. 

3581/21 08.04.2021 W sprawie: przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 45). 

3582/21 08.04.2021 W sprawie: podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Przedłużenie 

aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego z Podzamcza” 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w 

ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT 

(projekty konkursowe). 

3583/21 08.04.2021 W sprawie: zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu 

nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

3584/21 08.04.2021 W sprawie: zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu 

nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-327/20, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

3585/21 08.04.2021 W sprawie: zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – „Włączenie społeczne i walka 

z ubóstwem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, Konkurs 

RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3496/21 z 

dnia 17 marca 2021 r. 

3586/21 08.04.2021 W sprawie: zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3581.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3582.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3583.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3584.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3585.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3586.2021.pdf


ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – „Włączenie społeczne i walka 

z ubóstwem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, Konkurs 

RPSW.09.02.01-IZ.00-26-327/20 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3467/21 z 

dnia 10 marca 2021 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 3495/21 z dnia 17 marca 2021 r. 

3587/21 08.04.2021 W sprawie: zaakceptowania wysokości opłat za uczestnictwo w kursie pn. Rejestratorka medyczna w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Morawicy oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie kursu dla liczby słuchaczy 

mniejszej niż 20. 

3588/21 08.04.2021 W sprawie: zmiany uchwały Nr 2762/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2020 r. w 

sprawie wyrażenie zgody na przeprowadzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego pn. Organizacja i prowadzenie 

archiwum w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Morawicy dla liczby słuchaczy mniejszej niż 20 osób.  

3589/21 08.04.2021 W sprawie: przyznanie stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. 

3590/21 08.04.2021 W sprawie: zlecenia Kieleckiemu Towarzystwu Motorowemu „NOVI - KORONA” z siedzibą w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. „Udział w Mistrzostwach Europy w rajdach Enduro” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3591/21 08.04.2021 W SPRAWIE: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa 

kładki nad rzeką Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 

w miejscowości Mostki”. 

3592/21 08.04.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 0372T w miejscowości Suków w formule 

zaprojektuj i wybuduj”. 

3593/21 08.04.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu linii kolejowej dla zadania pn.: 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – 

Sandomierz (km 143,422 242,400).” 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3587.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3588.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3589.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3590.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3591.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3592.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3593.2021.pdf


3594/21 08.04.2021 W sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji : „Opracowanie 

dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo 

– rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14”. 

3595/21 08.04.2021 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań rzeczowo – finansowych za 2020 rok Świętokrzyskiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

3596/21 08.04.2021 W sprawie: akceptacji treści Aneksu nr 1 do Porozumienia nr TK-VI.8060.23.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. 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 r.   

3597/21 08.04.2021 W sprawie: w sprawie odwołania ze składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy Pana 

Janusza Kozy - przedstawiciela Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

3598/21 08.04.2021 w sprawie zmiany uchwały nr 2422/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie 

przyjęcia do realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie 

profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego” 

3599/21 08.04.2021 W sprawie: wyrażenia zgody na cesję umowy najmu z dnia 05 listopada 2020 r. 

3600/21 08.04.2021 W sprawie: przyjęcie informacji dotyczącej realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie 

finansowego wsparcia gmin w 2020 roku i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony środowiska. 

3601/21 08.04.2021 W sprawie: w sprawie upoważnienia Pani Moniki Świercz do reprezentowania i podpisywania dokumentów 

dotyczących projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Jednostek Samorządu 

Terytorialnego” do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

3602/21 08.04.2021 W sprawie: przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji dla Komisji Sejmikowych dotyczącej 

Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. 

3603/21 14.04.2021 W sprawie: Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu ocenionego w trybie 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3594.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3595.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3596.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3597.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3598.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3599.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3600.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3601.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3602.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3603.2021.pdf


nadzwyczajnym, nr wezwania nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

3604/21 14.04.2021 W sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 

2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa 

świętokrzyskiego zmienionego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: nr 1669/09 z dnia 22 kwietnia 

2009r., nr 2037/09 z dnia 23 września 2009r., nr 2065/09 z dnia 30 września 2009r., nr 2882/10 z dnia 22 września 

2010r., nr 541/11 z dnia 7 września 2011r., nr 955/12 z dnia 7 marca 2012r., nr 1699/13 z dnia 20 lutego 2013r., nr 

2606/14 z dnia 19 marca 2014r., nr 792/15 z dnia 28 października 2015r., nr 1647/16 z dnia 27 lipca 2016r., nr 2457/17 

z dnia 29 marca 2017r., nr 4332/18 z dnia 27 września 2018r., nr 4333/18 z dnia 27 września 2018 r., nr 831/19 z dnia 

10 lipca 2019r., nr 1063/19 z dnia 18 września 2019r., nr 1602/20 z dnia 29 stycznia 2020r., nr 2120/20 z dnia 20 maja 

2020r., nr 2325/20 z dnia 8 lipca 2020r., nr 2473/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r., 2903/20 z dnia 4 listopada 2020r., nr 

3256/21 z dnia 20 stycznia 2021r. 

3605/21 14.04.2021 W sprawie: Udzielenia Pani Annie Grzeli Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji 

upoważnienia do wyrażania opinii w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w trybie ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

3606/21 14.04.2021 W sprawie:  wydania opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla opracowania pn. „Aktualizacja założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sędziszów do roku 2030”, w zakresie 

koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. 

3607/21 14.04.2021 W sprawie wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa świętokrzyskiego 

na 2022 rok oraz przyjęcie zaktualizowanego projektu rzeczowo-finansowego wydatkowania w latach 2021 - 2022 

środków Funduszu Kolejowego. 

3608/21 14.04.2021 W sprawie: wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3604.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3605.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3606.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3607.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3608.2021.pdf


o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z dnia 30 listopada 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. z o.o. zobowiązania poprzez zawarcie umów 

dotyczących świadczenia usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki na okres 12 

miesięcy (…). 

3609/21 14.04.2021 W sprawie: oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z dnia 30 listopada 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. z o.o. zobowiązania poprzez zawarcie umów 

dotyczących świadczenia usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki na okres 12 

miesięcy (...). 

3610/21 14.04.2021 W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów 

ofert 

3611/21 14.04.2021 W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie części księgozbioru Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej. 

3612/21 14.04.2021 W sprawie: Zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Celsium” z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej realizacji 

zadania publicznego pn. „I Skarżyski Turniej Tańca Sportowego” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3613/21 14.04.2021 W sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na 

realizację inwestycji budowlanych. 

3614/21 14.04.2021 W sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, na zakup dwóch aparatów do 

ciągłych terapii nerkozastępczych. 

3615/21 14.04.2021 W sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na 

zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oddziałów łóżkowych niezbędnych do walki z COVID-19. 

3616/21 14.04.2021 W sprawie: Przyjęcia sprawozdania z wykonania szczegółowego Harmonogramu realizacji zadań Zespołu ds. 

Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS za rok 2020. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3609.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3610.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3611.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3612.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3613.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3614.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3615.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3616.2021.pdf


3617/21 14.04.2021 W sprawie: Zmiany Uchwały Nr 1888/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2020 r. roku w 

sprawie podjęcia prac nad opracowaniem Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 

- 2030 oraz powołania Zespołu Konsultacyjno - Doradczego ds. Opracowania Strategii Polityki Społecznej na lata 

2021-2030. 

3618/21 14.04.2021 W sprawie: Przyjęcia projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 - 2030” i 

skierowania go do konsultacji z powiatami, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami. 

3619/21 14.04.2021 W sprawie: Podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 na 

realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie: 

1) dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, 

2) dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. 

3620/21 14.04.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3621/21 14.04.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3622/21 14.04.2021 W sprawie: Informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok. 

3623/21 21.04.2021 W sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 

konkursu nr RPSW.08.03.03-IZ.00-26-275/19, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK. 

3624/21v 21.04.2021 W sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 

konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3617.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3618.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3619.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3620.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3621.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3622.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3623.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3624.2021.pdf


ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz 

tworzenia i rozwoju CKZiU. 

3625/21 21.04.2021 W sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 

konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-327/20, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

3626/21 21.04.2021 W sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.2 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. 

Konkurs w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, Konkurs: RPSW.09.02.02-IZ.00-26-265/19 

przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1328/19 z dnia 20 listopada 2019 r. i 

zaktualizowanych Uchwałą Nr 1563/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. oraz Uchwałą Nr 2262/20 z dnia 24 czerwca 2020 

r. 

3627/21 21.04.2021 W sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – „Włączenie społeczne i 

walka z ubóstwem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, 

Konkurs RPSW.09.02.01-IZ.00-26-327/20 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 

3467/21 z dnia 10 marca 2021 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 3495/21 z dnia 17 marca 2021 r. oraz Uchwałą Nr 

3586/21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

3628/21 21.04.2021 W sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3625.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3626.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3627.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3628.2021.pdf


ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – „Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.3 „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie 

stosowania TIK”, Konkurs: RPSW.08.03.03-IZ.00-26-275/19 przyjętych przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2266/20 z dnia 24 czerwca 2020 r., a następnie zaktualizowanych Uchwałą Nr 

2314/20 z dnia 1 lipca 2020 r. 

3629/21 21.04.2021 W sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – „Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz 

wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, Konkurs: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20 przyjętych przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3094/20 z dnia 9 grudnia 2020 r., a następnie zaktualizowanych przez 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3133/20 z dnia 16 grudnia 2020 r., Uchwałą Nr 3253/21 z dnia 

20 stycznia 2021 r. oraz Uchwałą Nr 3315/21 z dnia 3 lutego 2021 r. 

3630/21 21.04.2021 W sprawie zmiany uchwały Nr 4586/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w 

sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury 

B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz 

zmiany uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie 

projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.1 Wsparcie 

infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3629.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3630.2021.pdf


3631/21 21.04.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 2720/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2020 r. w 

sprawie  rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach II rundy konkursowej 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-286/19 z zakresu Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami Osi Priorytetowej 4 - Dziedzictwo 

naturalne i kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3632/21 21.04.2021 W sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2021 

rok Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w postępowaniach dotyczących taboru kolejowego, 

którego właścicielem jest Województwo Świętokrzyskie. 

3633/21 21.04.2021 W sprawie uchylenia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 

Domowi Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach. 

3634/21 21.04.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Miłośników Siatkówki „ABSOLWENCI” z siedzibą w Starachowicach realizacji 

zadania publicznego pn. „III Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej CERRAD CUP 2021” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

3635/21 21.04.2021 W sprawie udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na dofinansowanie kosztów 

kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. 

3636/21 21.04.2021 W sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu 

3637/21 21.04.2021 W sprawie udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Regionalnym Centrum Naukowo-

Technologicznym w Podzamczu 

3638/21 21.04.2021 W sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na wsparcie realizacji zadań w 

2021 r. z zakresu ekonomii społecznej. 

3639/21 21.04.2021 W sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na wsparcie realizacji zadań w 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3631.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3632.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3633.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3634.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3635.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3636.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3637.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3638.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3639.2021.pdf


2021 r. z zakresu: 

1. pomocy społecznej, 

2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

3. przeciwdziałania przemocy, 

4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

3640/21 21.04.2021 W sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych i wybranych do realizacji operacji Partnerów KSOW w ramach naboru na 

2021 rok do Planu operacyjnego na lata 2020 – 2021 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020 dla województwa świętokrzyskiego. 

3641/21 21.04.2021 W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu na sprzedaż 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. 

3642/21 21.04.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3643/21 21.04.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3644/21 28.04.2021 W sprawie: przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 46). 

3645/21 28.04.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 4031/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i 

warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3646/21 28.04.2021 W sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr 2614/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 

2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-

135/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3640.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3641.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3642.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3643.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3644.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3645.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3646.2021.pdf


typu projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 wraz z załącznikami oraz zmiany Uchwały nr 3613/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 

marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi 

Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: 

Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

3647/21 28.04.2021 W Sprawie: zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w 

sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą 

„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 

„Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

3648/21 28.04.2021 W sprawie: zmiany uchwały nr 3395/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 – 

Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3649/21 28.04.2021 W sprawie: zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 

konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-277/19, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. 

3650/21 28.04.2021 W sprawie: aktualizacji rozstrzygnięcia naboru w trybie nadzwyczajnym i wybór projektu do dofinansowania w 

ramach wezwania nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20 do złożenia projektu w trybie nadzwyczajnym Oś 9 – 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej 

jakości usług zdrowotnych przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2019/20 z dnia 24 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3647.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3648.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3649.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3650.2021.pdf


kwietnia 2020 r. i zaktualizowanego Uchwałą Nr 2789/20 z dnia 14 października 2020 r. oraz Uchwałą Nr 3004/20 z 

dnia 25 listopada 2020 r. 

3651/21 28.04.2021 W sprawie: zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 „Zwiększenie opieki nad dziećmi do lat 3”, Konkurs: RPSW.08.01.01-

IZ.00-26-246/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1091/19 z dnia 25 września 

2019 r. a następnie zaktualizowanych Uchwałą Nr 1277/19 z dnia 6 listopada 2019 r. oraz Uchwałą Nr 2399/20 z dnia 

22 lipca 2020 r. 

3652/21 28.04.2021 W sprawie: zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – „Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3”, 

Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-305/20 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 

2546/20 z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

3653/21 28.04.2021 W sprawie: zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – „Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3”, 

Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-277/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą 

1923/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r., a następnie zaktualizowanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

Uchwałą Nr 2009/20z dnia 22 kwietnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr 2857/20 z dnia 28 października 2020 r. 

3654/21 28.04.2021 W sprawie: zmiany decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3651.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3652.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3653.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3654.2021.pdf


wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 9 – 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, która 

została przyjęta uchwałą nr 2035/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku, a 

następnie zmieniona uchwałami Zarządu Województwa nr 2728/20 z dnia 30 września 2020 roku, nr 2858/20 z dnia 

28 października 2020 roku, nr 3005/20 z dnia 25 listopada 2020 roku, 3287/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku. 

3655/21 28.04.2021 W sprawie: powierzenia Świętokrzyskiemu Biuru Rozwoju Regionalnego w Kielcach opracowania planu rozwoju 

sieci drogowej wraz z planem finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz 

drogowych obiektów inżynierskich. 

3656/21 28.04.2021 W sprawie: udzielenia Pani Annie Grzeli Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji 

upoważnienia do wyrażania opinii w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w trybie ustawy o transporcie 

kolejowym do wniosku o wydanie decyzji o ustalenie linii kolejowej w odniesieniu do ochrony samorządowych 

obiektów infrastruktury oraz w odniesieniu do drogi publicznej, która krzyżuje się z linią kolejową oraz do 

wydawania opinii do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji 

współpracy z innymi gminami i zgodności z polityką energetyczną państwa. 

3657/21 28.04.2021 W sprawie: wyboru ofert oraz podziału środków na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. 

3658/21 28.04.2021 W sprawie: zlecenia Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 

realizacji zadania publicznego pn. Realizacja materiału audiowizualnego z okazji święta parafii św. Kazimierza w 

Ostrowcu Świętokrzyskim KAZIUKI OSTROWIECKIE z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3659/21 28.04.2021 W sprawie: przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.  

3660/21 28.04.2021 W sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok. 

3661/21 28.04.2021 W sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3655.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3656.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3657.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3658.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3659.2021.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3660.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3661.2021.pdf


3662/21 28.04.2021 W sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok. 

3663/21 28.04.2021 W sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok. 

3664/21 28.04.2021 W sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok. 

3665/21 28.04.2021 W sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok. 

3666/21 28.04.2021 W sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok. 

3667/21 28.04.2021 W sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok. 

3668/21 28.04.2021 W sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok. 

3669/21 28.04.2021 W sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok. 

3670/21 28.04.2021 W sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok. 

3671/21 28.04.2021 W sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok. 

3672/21 28.04.2021 W sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok. 

3673/21 28.04.2021 W sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok. 

3674/21 28.04.2021 W sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok. 

3675/21 28.04.2021 W sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok. 

3676/21 28.04.2021 W sprawie: informacji o wykonaniu budżetu województwa za I kwartał 2021 roku 

3677/21 28.04.2021 W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041.  

3678/21 28.04.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 3211/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek Medycznych 

Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” 

3679/21 28.04.2021 W sprawie: zmiany uchwały nr 3023/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2017 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w projekcie 

partnerskim pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach 

RPOWŚ 2014-2020. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3662.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3663.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3664.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3665.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3666.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3667.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3668.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3669.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3670.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3671.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3672.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3673.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3674.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3675.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3676.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3677.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3678.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3679.2021.pdf


3680/21 5.05.2021 W sprawie: Zmiany Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3681/21 5.05.2021 W sprawie: przyjęcia wstępnych założeń nowego programu regionalnego na lata 2021-2027 – do dalszych prac. 

3682/21 5.05.2021 W sprawie: udzielenia, przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Pani Annie Misztal – Kierownikowi Oddziału 

Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu 

Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

3683/21 5.05.2021 W sprawie: Zatwierdzenia zmiany listy radnych II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego. 

3684/21 5.05.2021 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu VOCE Kołaczkowice 5, 28-100 Busko-Zdrój realizacji zadania publicznego pn. 

Świętokrzyski Festiwal Muzyczny Bella Voce, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3685/21 5.05.2021 W sprawie przyznania nagrody okolicznościowej z dziedziny kultury. 

3686/21 5.05.2021 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu ,,Róbmy Swoje” realizacji zadania publicznego pn. Powstanie tablicy 

upamiętniającej pobyt w 1914 w Mokrsku strzelców Józefa Piłsudskiego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3687/21 5.05.2021 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu Szachowemu „HETMAN” realizacji zadania publicznego pn. SZACHOWE ON-

LINE - cykl 5 Turniejów Szachowych z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3688/21 5.05.2021 W sprawie: zlecenia Klubowi Sportowemu Campeones Wąchock realizacji zadania publicznego pn. Turniej piłkarski 

„Memoriał im. Przemysława Krzewickiego – Wąchock 2021” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3689/21 5.05.2021 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu Wspieramy Młodych Sportowców z siedzibą w Zagnańsku realizacji zadania 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3680.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3681.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3682.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3683.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3684.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3685.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3686.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3687.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3688.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3689.2021.pdf


publicznego pn. „Udział w Mistrzostwach Czech Ohvale 110 cm³ - wyścigi motocyklowe JUNIOR MMČR - 

Miniracing” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3690/21 5.05.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 488/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r., 

zmienionej Uchwałą Nr 3436/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2021 r. 

3691/21 5.05.2021 W sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, na zakup aparatu do znieczulania 

na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii. 

3692/21 5.05.2021 W sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy, na dostosowanie do właściwego 

stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń po Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym do potrzeb Oddziału Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu. 

3693/21 5.05.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 3363/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lutego 2021 roku w 

sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert w 2021 roku na 

wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2020.295 ze zm.) oraz z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. 

3694/21 5.05.2021 W sprawie: Zatwierdzenia programu kontroli Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. 

3695/21 5.05.2021 W sprawie: Udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. 

3696/21 5.05.2021 W sprawie: udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Regionalnym Centrum Naukowo-

Technologicznym w Podzamczu. 

3697/21 5.05.2021 W sprawie: zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3698/21 5.05.2021 W sprawie: Uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w Planie zamówień 

publicznych na rok 2021 wynikającej z konieczności zwiększenia kwoty na realizację zamówienia: Świadczenie usług 

asysty technicznej i konserwacji systemu OTAGO. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3690.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3691.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3692.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3693.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3694.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3695.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3696.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3697.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3698.2021.pdf


3699/21 5.05.2021 W sprawie: przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji o stanie realizacji projektu 

„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach RPOWŚ 

2014-2020 na Komisję Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisję Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Spraw Rodziny. 

3700/21 5.05.2021 W sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach. 

3701/21 5.05.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3702/21 5.05.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3703/21 7.05.2021 W sprawie: Zatrudnienia Pana Jerzego Wrony na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Świętokrzyskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, do czasu przeprowadzenia postępowania konkursowego, wyboru i 

zatrudnienia przez Zarząd Województwa nowego dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Kielcach 

3704/21 12.05.2021 W sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 15)”. 

3705/21 12.05.2021 W sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 

na 2021 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3706/21 12.05.2021 W sprawie przyjęcia informacji nt. stanu prac nad nowym programem regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze 

Europejskie dla Świętokrzyskiego, celem przedstawienia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego. 

3707/21 12.05.2021 W sprawie powołania Grup roboczych wspierających prace nad przygotowaniem nowego programu regionalnego na 

lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego w zakresie EFRR oraz EFS+ 

3708/21 12.05.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 3829/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w 

sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3699.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3700.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3701.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3702.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3703.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3704.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3705.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3706.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3707.2021.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/uchwala.nr.3708.2021.pdf


3709/21 12.05.2021 W sprawie udzielenia Panu Jerzemu Wronie Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 

pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do nabywania nieruchomości nieprzewidzianych pod drogi wojewódzkie 

na rzecz Województwa Świętokrzyskiego. 

3710/21 12.05.2021 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. 

3711/21 12.05.2021 W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Kuzushi z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Udział 

zawodników w „Puchar Polski Judo Baltic Cup z campem” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3712/21 12.05.2021 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021r. 

3713/21 12.05.2021 W sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na 

wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 112,94 m2, na okres 3 lat.    

3714/21 12.05.2021 W sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na zakup maszyny 

sprzątającej. 

3715/21 12.05.2021 W sprawie  ogłoszenia II otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na 

wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 r. z zakresu: 

I. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711) oraz 

II. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. 

3716/21 12.05.2021 W sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych „Strategii Polityki Społecznej Województwa 

Świętokrzyskiego   lata   2021  –  2030”   oraz  przyjęcia    projektu    Uchwały   Sejmiku Województwa  

Świętokrzyskiego   w   sprawie  przyjęcia  „Strategii  Polityki  Społecznej Województwa Świętokrzyskiego lata 2021 

– 2030”. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3709.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3710.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3711.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3712.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3713.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3714.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3715.2021.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/uchwala.nr.3716.2021.pdf


3717/21 12.05.2021 W sprawie uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w Planie zamówień 

publicznych na rok 2021 wynikającej z konieczności interwencyjnego zakupu sprzętu informatycznego. 

3718/21 12.05.2021 W sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego” za 

rok 2020. 

3719/21 12.05.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3720/21 12.05.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3721/21 12.05.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3722/21 12.05.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3723/21 12.05.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3724/21 12.05.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3725/21 12.05.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

3226/21 13.05.2021 Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 41). 

3227/21 13.05.2021 W sprawie: zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu ocenionego w trybie 

nadzwyczajnym, nr wezwania nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

3728/21 19.05.2021 W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i treści założeń do projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego” oraz projektu „Planu inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego” i podania do publicznej 

wiadomości. 

3729/21 19.05.2021 W sprawie: przystąpienia do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2030”. 

3730/21 19.05.2021 W sprawie: zatwierdzenia Tabel wdrażania rekomendacji dotyczących badań ewaluacyjnych pn.: 1)„Ocena wsparcia w obszarze 

edukacji w ramach RPOWŚ 2014- 2020”, 2) „Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji w ramach 

działań pro środowiskowych oraz z zakresu ochrony dóbr zarówno naturalnych i kulturowych w ramach RPOWŚ 2014-2020”, 3) 

„Wpływ RPOWŚ 2014- 2020 na zatrudnienie i regionalny rynek pracy”. 

3731/21 19.05.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 874/19 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu 

środków przeznaczonych do zakontraktowania i wybór projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3717.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3718.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3719.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3720.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3721.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3722.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3723.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3724.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3725.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3726.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3727.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3728.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3729.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3730.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3731.2021.pdf


zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 

Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobliności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, 

terenów publicznych) na energooszczędne. 

3732/21 19.05.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 3615/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 

nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 

Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3733/21 19.05.2021 W sprawie: zmiany Uchwały nr 4421/18 Zarządu Województwa z dnia 16 października 2018 roku w sprawie dofinansowania 

projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie 

świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Działania 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu 

zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji.  

3734/21 19.05.2021 W sprawie: przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 47). 

3735/21 19.05.2021 W sprawie: zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr 

RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

3736/21 19.05.2021 W sprawie: zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych 

projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju 

CKZiU”, Konkurs: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 

3094/20 z dnia 9 grudnia 2020 r., a następnie zaktualizowanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 

3133/20 z dnia 16 grudnia 2020 r., Uchwałą Nr 3253/21 z dnia 20 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr 3315/21 z dnia 3 lutego 2021 r. 

oraz Uchwałą Nr 3629/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

3737/21 19.05.2021 W sprawie: zlecenia Ludowemu Uczniowskiemu Katolickiemu Klubowi Sportowemu LUKKS Kielce realizacji zadania 

publicznego pn. ”I Świętokrzyska Międzyszkolna Liga Szachowa” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3738/21 19.05.2021 W sprawie: wyboru ofert i podziału środków finansowych w otwartym konkursie ofert „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie 

realizacji zadań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z 

regionu świętokrzyskiego w 2021 roku.  

3739/21 19.05.2021 W sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Morawicy. 

3740/21 19.05.2021 W sprawie: zmiany uchwały Nr 3063/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania 

stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w roku akademickim 2020/2021 dla studiujących na świętokrzyskich 

uczelniach Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu zmienionej uchwałą Nr 3525/21 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2021 r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3732.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3733.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3734.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3735.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3736.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3737.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3738.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3739.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3740.2021.pdf


3741/21 19.05.2021 W sprawie: określenie wykazu konkursów lub innych form współzawodnictwa o charakterze naukowym lub artystycznym, które 

uprawniają do ubiegania się o stypendium Talenty Świętokrzyskie oraz wzorów dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się 

o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie.  

3742/21 19.05.2021 W sprawie: określenie wykazu konkursów, olimpiad oraz turniejów uprawniających do kandydowania do nagrody w ramach 

Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów Talenty Świętokrzyskie oraz wzorów 

dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o przyznanie nagrody Talenty Świętokrzyskie. 

3743/21 19.05.2021 W sprawie: ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z 

zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021r. 

3744/21 19.05.2021 W sprawie: skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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 stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3745/21 19.05.2021 W sprawie: skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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.  

3746/21 19.05.2021 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia wydzielonych 

rachunków dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych.  

3747/21 19.05.2021 W sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Skarżysku-Kamiennej.  

3748/21 19.05.2021 W sprawie: zlecenia Centrum Krajoznawczo – Historycznemu im. prof. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim 

realizacji zadania publicznego pn. ,,Ksiądz infułat Marcin Popiel – wzór kapłana” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3749/21 19.05.2021 W sprawie: zlecenia Instytutowi Kultury Ireneusza Ślusarczyka z siedzibą w Jędrzejowie realizacji zadania publicznego pn. 

,,WYSOCKI – osobisty” Wydanie płyty z przekładami Wysockiego autorstwa Adama Ochwanowskiego z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

3750/21 19.05.2021 W sprawie: udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na 

realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach – II etap”, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT. 

3751/21 19.05.2021 W sprawie: przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i 

Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3741.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3742.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3743.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3744.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3745.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3746.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3747.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3748.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3749.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3750.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3751.2021.pdf


3752/21 19.05.2021 W sprawie: zmiany uchwały nr 4357/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 roku  

w sprawie przyjęcia do realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc  

u chorych onkologicznych z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi” 

3753/21 19.05.2021 W sprawie: przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego dotyczących zmiany Uchwały Nr XXIV/327/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

7 września 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie 

3754/21 19.05.2021 W sprawie: zatwierdzenia zmiany w „Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2021 rok”. 

3755/21 19.05.2021 W sprawie:  wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w planie zamówień publicznych na rok 2021 wynikającej  

z konieczności zakupu materiałów promocyjnych w ranach projektu Informatyzacja Placówek Medycznych 

Województwa Świętokrzyskiego. 

3756/21 19.05.2021 W sprawie: upoważnienia Pana Piotra Czarneckiego do reprezentowania i podpisywania dokumentów dotyczących 

Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz bieżącej działalności Oddziału eksploatacji i rozwoju 

Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. 

3757/21 19.05.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3758/21 19.05.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3759/21 19.05.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3760/21 19.05.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3761/21 19.05.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3762/21 19.05.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3763/21 19.05.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3764/21 19.05.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3765/21 19.05.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3752.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3753.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3754.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3755.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3756.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3757.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3758.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3759.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3760.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3761.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3762.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3763.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3764.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3765.2021.pdf


3766/21 19.05.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3767/21 19.05.2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

3768/21 26.05.2021 W sprawie przyjęcia informacji o wynikach konsultacji i konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kozubowskiego Parku 

Krajobrazowego 

3769/21 26.05.2021 W sprawie przyjęcia informacji o wynikach konsultacji i konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Suchedniowsko-Oblęgorskiego 

Parku Krajobrazowego 

3770/21 26.05.2021 W sprawie przyjęcia informacji o wynikach konsultacji i konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szanieckiego Parku 

Krajobrazowego 

3771/21 26.05.2021 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Kielcach za 2020 rok 

3772/21 26.05.2021 W sprawie przyjęcia Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 r. 

3773/21 26.05.2021 W sprawie zmiany Uchwały nr 3550/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2018 roku  

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach 

konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr  

RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17  w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 

Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKTY PARASOLOWE 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3774/21 26.05.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 1635/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2016 roku  

w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-015/15 w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3766.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3767.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3768.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3769.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3770.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3771.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3772.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3773.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3774.2021.pdf


i naturalnego” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

3775/21 26.05.2021 W sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego  

w projekcie „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim” (Działanie 2.18 „Wysokiej jakości 

usługi administracyjne”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) 

3776/21 26.05.2021 W sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 

konkursu nr RPSW.08.02.01-IZ.00-26-296/20, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby 

w wieku aktywności zawodowej. 

3777/21 26.05.2021 W sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.1 „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby 

w wieku aktywności zawodowej”,  Konkurs RPSW.08.02.01-IZ.00-26-296/20. Listy zostały przyjęte przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2264/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. i zaktualizowane Uchwałą Nr 

2572/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr 3466/21 z dnia 10 marca 2021 

3778/21 26.05.2021 W sprawie ufundowania nagrody konkursowej dla laureata 44-edycji konkursu PRZEDWIOŚNIE organizowanego 

przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach. 

3779/21 26.05.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Uroczysko nad górną Kamienną realizacji zadania publicznego pn. Wydanie 

publikacji: Unikalne wczesnojurajskie utwory ”Gagaty, dinozaury z Sołtykowa” i ”Skałki Piekło” pod Niekłaniem  

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3775.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3776.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3777.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3778.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3779.2021.pdf


3780/21 26.05.2021 W sprawie zlecenie Stowarzyszeniu IMPAKT w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Kredowisko – 

Kreatywna Przestrzeń Otwarta 2021 z pominięciem otwartego konkursu ofert 

3781/21 26.05.2021 W sprawie przyznania stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa 

Świętokrzyskiego. 

3782/21 26.05.2021 W sprawie zlecenia Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Lubrzanka” Kajetanów realizacji zadania publicznego pn. 

„Udział w rozgrywkach 4 ligi ŚZPN” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3783/21 26.05.2021 W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu „KSZO” w Ostrowcu Św. realizacji zadania publicznego pn. 

„Przygotowanie sekcji pływania i piłki wodnej do Mistrzostw Polski, zgrupowania i treningi na basenie usytuowanym 

poza Ostrowcem” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3784/21 26.05.2021 W sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do Planu zamówień publicznych na 2021 rok. 

3785/21 26.05.2021 W sprawie wyrażenia zgody dla Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w Warszawie na dysponowanie 

na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w 

pasie drogowym ul. Wojska Polskiego. 

3786/21 26.05.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3787/21 26.05.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3788/21 26.05.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3789/21 26.05.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3790/21 26.05.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3791/21 26.05.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3792/21 26.05.2021 W sprawie informacji o wykonaniu budżetu województwa za 2020 rok. 

3793/21 26.05.2021 W sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych  

w związku ze zwiększeniem limitu zobowiązań dla Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w 2022 r.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3780.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3781.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3782.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3783.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3784.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3785.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3786.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3787.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3788.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3789.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3790.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3791.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3792.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3793.2021.pdf


3794/21 26.05.2021 W sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pana 

Jerzego Wrony 

3795/21 28.05.2021 W sprawie: zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 

konkursu nr RPSW.08.03.03-IZ.00-26-275/19, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie 

stosowania TIK.   

3796/21 28.05.2021 W sprawie: zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w 

zakresie stosowania TIK, Konkurs: RPSW.08.03.03-IZ.00-26-275/19 przyjętych przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2266/20 z dnia 24 czerwca 2020 r., a następnie zaktualizowanych przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2314/20 z dnia 1 lipca 2020 r., Uchwałą Nr 2569/20 z dnia 26 

sierpnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr 3628/21 z dnia 21.04.2021 r. 

3797/21 28.05.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 3209/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-

2020” 

3798/21 28.05.2021 W sprawie: planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok.  

3799/21 31.05.2021 W sprawie odwołania pani Urszuli Salwy ze stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w  

Kielcach. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3794.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3795.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3796.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3797.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3798.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3799.2021.pdf


3800/21 31.05.2021 W sprawie zamiaru powierzenia Panu Sylwestrowi Kasprzykowi pełnienia obowiązków dyrektora Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 

3801/21 2.06.2021 W sprawie: Przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 48). 

3802/21 2.06.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 1576/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w 

sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.04.05.00-IZ.00-26-012/15 w ramach działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów 

cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3803/21 2.06.2021 W sprawie: Wyrażenie zgody na nieodpłatne cykliczne udostępnianie firmie FilmCloud Sp. z o. o. części 

nieruchomości na lotnisku w Masłowie na zasadach określonych w umowie użyczenia. 

3804/21 2.06.2021 W sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji wraz z informacją o wynikach konsultacji 

społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXIV/327/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie określenia zasad 

gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 

podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. 

3805/21 2.06.2021 W sprawie: przeprowadzenia konsultacji zmian w Programie Współpracy Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. 

3806/21 2.06.2021 W sprawie: zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

3807/21 2.06.2021 W sprawie: zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

3808/21 2.06.2021 W sprawie: zlecenia  Diecezji Sandomierskiej – Muzeum Diecezjalnemu w Sandomierzu realizacji zadania 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3800.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3801.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3802.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3803.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3804.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3805.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3806.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3807.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3808.2021.pdf


publicznego pn. Projekt edukacyjny zatytułowany  „Ocalone dziedzictwo”– w ogrodzie przy Muzeum 

Diecezjalnym „Dom Długosza” w Sandomierzu z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3809/21 2.06.2021 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej, Struktura Terenowa: 

Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej ,,Ponury” - ,,Nurt” realizacji zadania 

publicznego pn. Przygotowanie wystawy banerowej dotyczącej uroczystości w Woli Grójeckiej i Ćmielowie z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3810/21 2.06.2021 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i wniosków oraz 

informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 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 stypendialny realizowanego w 

obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3811/21 2.06.2021 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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 stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3812/21 2.06.2021 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i wniosków oraz 

informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 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. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3809.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3810.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3811.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3812.2021.pdf


3813/21 2.06.2021 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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. 

3814/21 2.06.2021 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu East European Billiard Council z siedzibą w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. „Puchar Europy Wschodniej w Bilard Dynamic Best of the East 9-Ball” z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3815/21 2.06.2021 W sprawie: zlecenia Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Guliwer” z siedzibą w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja III Międzynarodowego Turnieju Gór Świętokrzyskich 

Młodziczek i Młodzików w zapasach w stylu wolnym oraz Dzieci w sumo” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

3816/21 2.06.2021 W sprawie: zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zalew Kielce” realizacji zadania publicznego 

pn. „Udział w Mistrzostwach Europy w żeglarskiej klasie Laser Radial” z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

3817/21 2.06.2021 W sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

3818/21 2.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3819/21 2.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3820/21 2.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3821/21 2.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3822/21 2.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3823/21 2.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3813.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3814.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3815.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3816.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3817.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3818.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3819.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3820.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3821.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3822.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3823.2021.pdf


3824/21 2.06.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

3825/21 09.06.2021 W sprawie: przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-

340/21 z zakresu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach Działania 4.2 

„Gospodarka odpadami” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

3826/21 09.06.2021 W sprawie: udzielenia dotacji na zakup aparatu ultrasonograficznego dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. 

3827/21 09.06.2021 W sprawie: zmiany uchwały Nr 3266/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2021 

roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup 

specjalistycznego sprzętu zmniejszającego ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

3828/21 09.06.2021 W sprawie: zmiany uchwały Nr 3615/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2021 

roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w 

Czerwonej Górze na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oddziałów łóżkowych niezbędnych do walki 

z COVID-19. 

3829/21 09.06.2021 W sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za 2020 rok w części objętej 

zakresem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej celem przedłożenia Komisji Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.  

3830/21 09.06.2021 W sprawie: odmowy zlecenia Fundacji Na Recz Rozwoju Żelisławic i Żelisławiczek realizacji zadania 

publicznego pn. „Zagospodarowanie stawu w sercu wsi Żelisławiczki” z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

3831/21 09.06.2021 W sprawie: skierowania do konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 

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

3832/21 09.06.2021 W sprawie: wyrażenia zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany  

w Planie zamówień publicznych na rok 2021 wynikającej z konieczności wycofania pozycji oraz 

utworzenia nowej pozycji w Planie zamówień na rok 2021. 

3833/21 09.06.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3834/21 09.06.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3835/21 09.06.2021 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3836/21 09.06.2021 W sprawie: zmiany uchwały nr 3798/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2021 roku 

w sprawie planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok (w związku ze zmianą 

paragrafu wydatkowego klasyfikacji budżetowej w ramach realizowanego przez Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 

Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”). 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3824.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3825.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3826.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3827.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3828.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3829.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3830.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3831.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3832.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3833.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3834.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3835.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3836.2021.pdf


3837/21 16.06.2021 W sprawie przyjęcia zmian w Rocznym Planie Działań  Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2021 w zakresie działań 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 

3838/21 16.06.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 3898/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 roku 

w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

3839/21 16.06.2021 W sprawie wyrażenia zgody do dysponowania częścią nieruchomości na terenie lotniska w Masłowie w 

związku z planowaną budową hangaru lotniczego i placu manewrowo startowego przez Firmę Effect Glass 

S.A. oraz udzielenia upoważnienia do złożenia oświadczenia woli przez Zarząd Województwa w tym 

zakresie. 

3840/21 16.06.2021 W sprawie przystąpienia do aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego”. 

3841/21 16.06.2021 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru im. Stefana Żeromskiego  z siedzibą 

w Kielcach. 

 

3842/21 16.06.2021 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara 

Kolberga z siedzibą w Kielcach za rok 2020. 

3843/21 16.06.2021 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Domu Kultury z siedzibą 

w Kielcach za rok 2020. 

3844/21 16.06.2021 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Bajki z siedzibą 

w Pacanowie za rok 2020. 

3845/21 16.06.2021 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

z siedzibą w Kielcach za rok 2020. 

3846/21 16.06.2021 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej z siedzibą 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3837.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3838.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3839.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3840.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3841.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3842.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3843.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3844.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3845.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3846.2021.pdf


w Kielcach za 2020 r. 

3847/21 16.06.2021 W sprawie zaopiniowania projektu zmian Regulaminu Organizacyjnego Europejskiego Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka w Pacanowie 

3848/21 16.06.2021 W sprawie odmowy zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, 

w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

3849/21 16.06.2021 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy 

3850/21 16.06.2021 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku - Kamiennej 

3851/21 16.06.2021 W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Klubowi Abstynentów „RAJ” w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. „Wojewódzki turniej piłki nożnej z okazji 37 rocznicy powstania i działalności 

Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ” w Kielcach” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3852/21 16.06.2021 W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Okręgowemu Związkowi Koszykówki w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. „Małogoszcz CUP 3x3, Puchar Polski 3x3 w koszykówce na wózkach” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

3853/21 16.06.2021 W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu z siedzibą w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. „PUCHAR EUROPY EURO TOUR – BUŁGARIA I SŁOWENIA” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

3854/21 16.06.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Imperactive w Kozowie realizacji zadania publicznego pn. „Rajd Bike 

Orient – Kozów 2021” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3855/21 16.06.2021 W sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Regionalnego Centrum Naukowo – 

Technologicznego w Podzamczu. 

3856/21 16.06.2021 W sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3847.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3848.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3849.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3850.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3851.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3852.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3853.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3854.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3855.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3856.2021.pdf


Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo – 

Leczniczego. 

3857/21 16.06.2021 W sprawie udzielenia dotacji na zakup łóżek elektrycznych z wyposażeniem na potrzeby Kliniki Chirurgii 

Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. 

3858/21 16.06.2021 W sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na zakup 

sprzętu medycznego do rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19. 

3859/21 16.06.2021 W sprawie udzielenia dotacji na zakup aparatu USG z funkcją echokardiografii z wyposażeniem na 

potrzeby I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Kielcach. 

3860/21 16.06.2021 W sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku Zakładu Doskonalenia Zawodowego o dofinansowanie ze 

środków PFRON w kwocie 502 083,45 zł i Samorządu Województwa w kwocie 100 000,00 zł kosztów 

utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Chmielniku 

3861/21 16.06.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3619/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2021 

r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 

2021 na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie: 1) dofinansowania robót 

budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1333 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; 2) dofinansowania kosztów tworzenia i działania 

zakładów aktywności zawodowej 

3862/21 16.06.2021 W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie weksla z deklaracją do weksla in blanco wystawionego przez 

Zakład Doskonalenia Zawodowego jako formy należytego zabezpieczenia wykonania umowy zawartej w 

ramach wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Chmielniku 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3857.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3858.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3859.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3860.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3861.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3862.2021.pdf


3863/21 16.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3864/21 16.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3865/21 16.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

3866/21 16.06.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3209/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” 

3867/21 17.06.2021 W sprawie powierzenia Panu Sylwestrowi Kasprzykowi pełnienia obowiązków dyrektora Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Kielcach 

3868/21 21.06.2021 W sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Młodzieżowego Sejmiku. 

3869/21 23.06.2021 W sprawie: Przyjęcia informacji na temat wykorzystania środków I transzy instrumentu REACT-EU w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3870/21 23.06.2021 W sprawie: rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia wartości środków przeznaczonych do zakontraktowania, wyboru 
projektów do dofinansowania oraz zatwierdzenia listy rezerwowej projektów w ramach jednoetapowego konkursu 
zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 - Oś Priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa 
efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

3871/21 23.06.2021 W sprawie: Zmiany uchwały nr 3397/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 
dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 
prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

3872/21 23.06.2021 W sprawie: Zatwierdzenia listy operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania 
"Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 dla naboru od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. 

3873/21 23.06.2021 W sprawie: Wskazanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. 

3874/21 23.06.2021 W sprawie: Zatwierdzenia zmiany listy radnych II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 
3875/21 23.06.2021 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Kieleckiego Teatru Tańca realizacji zadania publicznego pn. Świętokrzyska 

Raga – Wytańczyć poezję. Projekt artystyczno-edukacyjno-archiwizujący z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
3876/21 23.06.2021 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu Kieleccy Przedsiębiorcy-Edukacja i Rozwój realizacji zadania publicznego pn. Książka 

autorstwa Ryszarda Biskupa ,,Ze sztambucha i raptularza, czyli ocalić od zapomnienia. Kielce 1950-2000” z pominięciem 
otwartego konkursu ofert. 

3877/21 23.06.2021 W sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej na lata 2021 – 2025. 
3878/21 23.06.2021 W sprawie akceptacji aneksu do umowy z dnia 9 grudnia 2016 w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3863.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3863.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3864.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3864.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3865.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3865.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3866.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3866.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3867.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3868.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3868.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3869.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3869.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3870.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3870.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3871.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3871.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3872.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3872.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3873.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3873.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3874.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3874.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3875.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3875.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3876.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3876.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3877.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3877.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3878.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3878.2021.pdf


Muzeum Narodowego w Kielcach. 
3879/21 23.06.2021 W sprawie: udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na 

realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa zabytkowego Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach na potrzeby 
zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej”, z przeznaczeniem na pokrycie 
podatku VAT. 

3880/21 23.06.2021 W sprawie: zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego 
w Kielcach. 

3881/21 23.06.2021 W sprawie: w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa 
Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021r. 

3882/21 23.06.2021 W sprawie: zlecenia Klubowi Sportowemu VIVE KIELCE realizacji zadania publicznego pn. „Udział w turnieju 
międzynarodowym Karvina Cup” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3883/21 23.06.2021 W sprawie: zlecenia Klubowi Sportowemu „Tęcza - Społem” z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 
„Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym i Puchar Polski w wyciskaniu leżąc III Memoriał im. Wojciecha 
Kardynalskiego” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3884/21 23.06.2021 W sprawie uchylenia uchwały Nr 3504/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 
udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, na opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą. 

3885/21 23.06.2021 W sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach, na opracowanie koncepcji 
funkcjonalno – przestrzennej Zintegrowanego Bloku Operacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą. 

3886/21 23.06.2021 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych 
Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2021.711) oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. 

3887/21 23.06.2021 W sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2021 roku realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

3888/21 23.06.2021 W sprawie: rozpatrzenie oferty złożonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława”, ul. L. Staffa 75, 26-
110 Skarżysko-Kamienna na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w trybie z pominięciem 
otwartego konkursu ofert. 

3889/21 23.06.2021 W sprawie: rozpatrzenia oferty złożonej przez Zagnańskie Stowarzyszenie Kreatywnych „Sukurs” Jasiów 7, 26-050 
Zagnańsk na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert 

3890/21 23.06.2021 W sprawie: zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 

3891/21 23.06.2021 W sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3879.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3879.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3880.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3880.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3881.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3881.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3882.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3882.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3883.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3883.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3884.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3884.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3885.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3885.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3886.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3886.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3887.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3887.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3888.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3888.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3889.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3889.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3890.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3890.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3891.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3891.2021.pdf


3892/21 23.06.2021 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 
3893/21 23.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 
3894/21 23.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 
3895/21 23.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 
3896/21 23.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 
3897/21 23.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 
3898/21 23.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 
3899/21 23.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 
3900/21 23.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 
3901/21 25.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 
3902/21 30.06.2021 W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 

331020T Szymanowice Dolne – wysypisko śmieci o długości 439 m w miejscowości Szymanowice Dolne”. 
3903/21 30.06.2021 W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 

338041T ul. Dule w Łagowie”.     
3904/21 30.06.2021 W sprawie zlecenia Fundacji Pełni Kultury z siedzibą ul. Czerwone Maki 45/96, Kraków realizacji zadania publicznego pn. Wydanie 

albumu płytowego pod tytułem ” Always At Mine” z pominięciem otwartego konkursu ofert.   
3905/21 30.06.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Rączki ,,Pokolenie Aktywnych”  realizacji zadania publicznego pn. 

,,Lokomotywa Stefana”  z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
3906/21 30.06.2021 W sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego. 
3907/21 30.06.2021 W sprawie zmiany uchwały NR 3138/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2020 r.  w sprawie 

udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w 
Pacanowie 

3908/21 30.06.2021 W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Morawicy 

3909/21 30.06.2021 W sprawie wyrażenia zamiaru powołania pani Anity Koniusz na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Morawicy 

3910/21 30.06.2021 W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Skarżysku - Kamiennej 

3911/21 30.06.2021 W sprawie zamiaru powierzenia pani Danucie Latos stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Skarżysku - Kamiennej 

3912/21 30.06.2021 W sprawie udzielenia Panu Sylwestrowi Kasprzykowi pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką 
organizacyjną pod nazwą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. 

3913/21 30.06.2021 W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Kuzushi z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Udział 
zawodników w Brother Olympic Camp Gwiazdy Igrzysk z Ole  Bischofem!” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3892.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3892.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3893.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3893.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3894.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3894.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3895.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3895.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3896.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3896.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3897.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3897.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3898.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3898.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3899.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3899.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3900.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3900.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3901.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3901.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3902.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3902.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3903.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3903.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3904.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3904.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3905.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3905.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3906.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3906.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3907.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3907.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3908.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3908.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3909.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3909.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3910.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3910.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3911.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3911.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3912.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3912.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3913.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3913.2021.pdf


3914/21 30.06.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sprawniejsi.pl w Nieznanowicach realizacji zadania publicznego pn. Sprawniejsi dzięki 
bocci z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

 
3915/21 

30.06.2021 W sprawie zlecenia Fundacji „Szlachetne Serce” z siedzibą w Kamieńcu realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja 
Ekstremalnego Biegu Świętokrzyskiego „Grandarun”  
z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3916/21 30.06.2021 W sprawie zlecenia Ludowemu Klubowi Sportowemu „GRÓD” Wiślica realizacji zadania publicznego pn. „Piknik na 
sportowo z LKS „GRÓD” Wiślica” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3917/21 30.06.2021 W sprawie zlecenia Zrzeszeniu Sportu i Rehabilitacji Start w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Dofinansowanie 
udziału w kwalifikacjach na paraolimpiadę Tokio 2020” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3918/21 30.06.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3361/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie 
udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na doposażenie Kliniki Urologii w sprzęt niezbędny 
do świadczenia usług medycznych w zakresie urologii. 

3919/21 30.06.2021 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w 
Czerwonej Górze za 2020 rok. 

3920/21 30.06.2021 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za 2020 rok. 
3921/21 30.06.2021 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach za 2020 rok. 
3922/21 30.06.2021 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za 2020 

rok. 
3923/21 30.06.2021 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2020 rok. 
3924/21 30.06.2021 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 

Sanitarnego w Kielcach za 2020 rok. 
3925/21 30.06.2021 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach za 2020 rok. 
3926/21 30.06.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Czempion, ul. Włoszczowska 26, 26-070 Łopuszno realizacji zadania publicznego z 

zakresu pomocy społecznej, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.  
3927/21 30.06.2021 W sprawie akceptacji zestawienia wykorzystanych przez Wnioskodawców środków, wezwania Wnioskodawców do zwrotu 

środków pobranych w nadmiernej wysokości oraz przyjęcia wyjaśnień Wnioskodawców w związku z realizacją projektu na 
rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej na terenie województwa 
świętokrzyskiego realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój pn. „Bezpieczna Przyszłość”. 

3928/21 30.06.2021 W sprawie w sprawie wyrażenia zgody dla Urzędu Miasta Kielce – Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska na 
usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach w 
pasie drogowym ul. Wojska Polskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0024, jako działka nr 
1910/6 o pow. 0,8172 ha. 

3929/21 30.06.2021 W sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na oddanie w użyczenie na 
rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3914.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3914.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3915.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3915.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3916.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3916.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3917.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3917.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3918.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3918.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3919.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3919.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3920.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3920.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3921.2021.pdf
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im. św. Rafała w Czerwonej Górze pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 1 704,14 m2 w budynku znajdującym się 
na nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 72. 

3930/21 30.06.2021 W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach. 

3931/21 30.06.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 1491/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie 
dofinansowania projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą: „Świętokrzyskie hard to 
pronounce easy to do business in” w ramach działania 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych 
zasad i trybu jego realizacji. 

3932/21 30.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 
3933/21 30.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 
3934/21 30.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 
3935/21 30.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 
3936/21 30.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 
3937/21 30.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 
3938/21 30.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 
3939/21 30.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 
3940/21 30.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 
3941/21 30.06.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 
3942/21 30.06.2021 W sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041 
3943/21 30.06.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3211/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa 
Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” 

3944/21 30.06.2021 W sprawie Zmiany Uchwały Nr 3209/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” 

3945/21 07.07.2021 W sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. 

3946/21 07.07.2021 W sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. 

3947/21 07.07.2021 W sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
Szanieckiego Parku Krajobrazowego. 

3948/21 07.07.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 1257/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie 
przyjęcia Procedury naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na Ekspertów Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
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3949/21 07.07.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 2781/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, przesunięcia środków 
pomiędzy kategoriami interwencji, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu 
i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-
IZ.00-26-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-
ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3950/21 07.07.2021 W sprawie terminu stosowania dodatkowych udogodnień dla interesariuszy Działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP 
wdrażanego w ramach projektu realizowanego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  

3951/21 07.07.2021 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego wszelkich 
czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do składania Wniosku/Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

3952/21 07.07.2021 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego wszelkich 
czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do składania Wniosku/Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

3953/21 07.07.2021 W sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Zamówień Publicznych na rok 2021. 
3954/21 07.07.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 2080/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 maja 2020 roku dotyczącej 

udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Pani Katarzynie Kubickiej - Dyrektorowi Departamentu 
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 
upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do składania oświadczeń 
woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3955/21 07.07.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 2082/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 maja 2020 roku dotyczącej 
udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Panu Łukaszowi Grzesikowi – Kierownikowi Oddziału Rozliczeń 
Finansowych i Monitorowania w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach upoważnienia do działania w imieniu Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu 
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3956/21 07.07.2021 W sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w 
Podzamczu. 

3957/21 07.07.2021 W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego pn. Opracowywanie materiałów 
archiwalnych w Policealnej Szkole Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy dla liczby słuchaczy mniejszej niż 20 
osób. 

3958/21 07.07.2021 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji 
w Czarnieckiej Górze. 
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3959/21 07.07.2021 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach. 

3960/21 07.07.2021 W sprawie uchylenia uchwały Nr 966/2005 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie 
ustalenia dla jednostek organizacyjnych oświaty Województwa Świętokrzyskiego „Regulaminu Funduszu Zdrowotnego”. 

3961/21 07.07.2021 W sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i 
sposobu ich przyznawania. 

3962/21 07.07.2021 W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi 
gminnej nr 331009T Przybysławice – Adamczowice od km 0+000 do km 0+679 w miejscowości Adamczowice”. 

3963/21 07.07.2021 W sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Województwa Świętokrzyskiego oraz napisu ,,Województwo 
Świętokrzyskie” na rewersie Sztandaru Stowarzyszenia Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej w Kielcach. 

3964/21 07.07.2021 W sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Województwa Świętokrzyskiego oraz napisu ,,Województwo 
Świętokrzyskie na rewersie Sztandaru Stowarzyszenia Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach. 

3965/21 07.07.2021 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 
3966/21 07.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3967/21 07.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3968/21 07.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3969/21 07.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3970/21 07.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3971/21 07.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3972/21 07.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3973/21 07.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
3974/21 07.07.2021 W sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041.  
3975/21 14.07.2021 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie do 

2032 roku ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 
3976/21 14.07.2021 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w 

kierunku Smart City ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 
3977/21 14.07.2021 W sprawie przyjęcia Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku celem przekazania Sejmikowi 

Województwa Świętokrzyskiego. 
3978/21 14.07.2021 W sprawie zatwierdzenia zmian w Zbiorczym Rocznym Planie Zamówień Publicznych na rok 2021 
3979/21 14.07.2021 W sprawie przyjęcia Regulaminu naboru dotyczącego wsparcia na wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług IOB 

wpisującego się w cele projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez 
profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020. 
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https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3966.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3967.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3968.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3969.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3970.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3971.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3972.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3973.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3974.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3975.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3976.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3977.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3978.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3979.2021.pdf


3980/21 14.07.2021 W sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności, w tym składania oświadczeń woli. 

3981/21 14.07.2021 W sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności w postępowaniach administracyjnych. 

3982/21 14.07.2021 W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa odcinka 

ulicy Wiosennej w Starachowicach”.   

3983/21 14.07.2021 W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa ul. 

Racławickiej w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku Kościelnym”. 

3984/21 14.07.2021 W sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Województwo Świętokrzyskie Listu intencyjnego ze Skarbem Państwa – 

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, określającego warunki wzajemnych zobowiązań dotyczących realizacji 

inwestycji pn.: „Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723  

w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km” 

3985/21 14.07.2021 W sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa 

świętokrzyskiego. 

3986/21 14.07.2021 W sprawie przyjęcia i przedstawienia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego sprawozdania z realizacji w latach 2019-

2020 „Programu opieki nad zabytkami województwa świętokrzyskiego”. 

3987/21 14.07.2021 W sprawie zmiany Uchwały nr 3846/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej z siedzibą w Kielcach za 2020 r. 

3988/21 14.07.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 1465/19 dot. udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej Muzeum Wsi 

Kieleckiej w Kielcach 

3989/21 14.07.2021 W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 

3990/21 14.07.2021 W sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia w Policealnej Szkole Medycznej im. Hanny 

Chrzanowskiej w Morawicy 

3991/21 14.07.2021 W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Związkowi Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. „Wojewódzki Sportowy Turniej Miast i Gmin” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3992/21 14.07.2021 W sprawie zlecenia Ludowemu Klubowi Sportowemu „Klimontowianka” z siedzibą w Klimontowie realizacji zadania 

publicznego pn. „Olimpiada Lekkoatletyczna szkół Podstawowych” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3993/21 14.07.2021 W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Sportów Siłowych i Kulturystyki WIKING z siedzibą w Starachowicach realizacji 

zadania publicznego pn. „Trenuj z Wikingiem, bądź jak mistrz – Jarosław Olech zostań mistrzem” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

3994/21 14.07.2021 W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu „Tęcza - Społem” z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

„Mistrzostwa Europy w trójboju siłowym Pilzno Czechy” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3995/21 14.07.2021 W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Piłkarskiemu Oldboys Ożarów realizacji zadania publicznego pn. „TURNIEJ 

OLDBOJÓW O PUCHAR WOJEWOWY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3996/21 14.07.2021 W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup stacji do dezynfekcji 

głowicy przezprzełykowej z wyposażeniem  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3980.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3981.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3982.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3983.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3984.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3985.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3986.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3987.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3988.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3989.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3990.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3991.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3992.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3993.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3994.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3995.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3996.2021.pdf


na potrzeby II Kliniki Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. 

3997/21 14.07.2021 W sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na naprawę systemu 

uzdatniania wody. 

3998/21 14.07.2021 W sprawie: zleca się Federacji Konsumentów, ul. Ordynacka 11/1, 00-364  Warszawa realizację zadania publicznego z 

zakresu pomocy społecznej, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

3999/21 14.07.2021 W sprawie: zleca się Stowarzyszeniu Twoja Ścieżka Życia, ul. Wojewódzka 37, 26-067 Strawczyn realizację zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4000/21 14.07.2021 W sprawie zatwierdzenia rozliczenia rocznego wykorzystania środków na utworzenie i działalność w 2020 roku:  

1. Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, ul. Świętokrzyska 125 – Organizator Powiat Starachowicki, 

2. Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich, ul. Krzywa 1 – Organizator Polski Związek Niewidomych Okręg 

Świętokrzyski, 

3. Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, ul. Wesoła 52A, Organizator Caritas Diecezji Kieleckiej, 

4. Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, ul. Olszewskiego 21, Organizator Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, 

5. Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, ul. Pietraszki 15, Organizator Fundacja Gramy z Tobą, 

6. Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu, ul. Trześniowska 13A, Organizator Caritas Diecezji Sandomierskiej 

4001/21 14.07.2021 W sprawie wyrażenia zgody na zmianę w Planie Zamówień Publicznych w zakresie zwiększenia kwoty przeznaczonej na 

realizację zadania pn. "Dostawa sprzętu do RSSWS (sprzęt telekomunikacyjny)" 

4002/21 14.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4003/21 14.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4004/21 14.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4005/21 14.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4006/21 14.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4007/21 14.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4008/21 14.07.2021 W sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041 

4009/21 14.07.2021 W sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych w 

związku ze zwiększeniem limitu zobowiązań dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Kielcach 

4010/21 14.07.2021 W sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2029/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmienionej 

uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 3378/21 z dnia 17 lutego 2021 r. oraz Nr 3540/2021 z dnia 24 

marca 2021 r. sprawie powierzenia zadania merytorycznego w ramach projektu pn: „Stop wirusowi! Zapobieganie 

rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnemu Centrum Naukowo-

Technologicznemu w Podzamczu i przyjęcia warunków jego realizacji. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3997.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3998.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.3999.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4000.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4001.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4002.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4003.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4004.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4005.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4006.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4007.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4008.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4009.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4010.2021.pdf


4011/21 21.07.2021 W sprawie zmiany Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w ramach Osi 

Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 3453/18 z 

dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w 

ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 – konkurs dedykowany chorobom 

układu krążenia w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna i 

społeczna’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

4012/21 21.07.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie 

dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „Informatyzacja 

Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-

społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

4013/21 21.07.2021 W sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 2516/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 

2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w 

ramach konkursu i warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-060/16 dla Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

(konkurs dedykowanych dla obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych w szczególności w zakresie 

infrastruktury przedszkolnej oraz zwiększania dostępu do edukacji podstawowej (ogólnej) z wyłączeniem szkół wyższych) 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4014/21 21.07.2021 W sprawie przyjęcia zmian w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2021w zakresie działań Departamentu Inwestycji 

i Rozwoju.   

4015/21 21.07.2021 W sprawie przyjęcia zmian w Rocznym Planie Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4011.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4012.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4013.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4014.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4015.2021.pdf


Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2021 w zakresie działań Świętokrzyskiego Biura 

Rozwoju Regionalnego w Kielcach. 

4016/21 21.07.2021 W sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 

osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

4017/21 21.07.2021 W sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4018/21 21.07.2021 W sprawie zmiany Uchwały nr 1257/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie 

przyjęcia Procedury naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na Ekspertów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

4019/21 21.07.2021 W sprawie przyjęcia projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego, określającego kierunki i 

warunki dofinasowania programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego wraz z listą 

projektów priorytetowych - do dalszych prac.  

4020/21 21.07.2021 W sprawie wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o., poprzez 

zawarcie z „PKP Intercity” S.A. umowy o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez „PKP Intercity” S.A. na 

rzecz POLREGIO sp. z o.o., o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, wynoszącej 246.424.893,58 zł netto, 

266.138.885,07 zł brutto. 

4021/21 21.07.2021 W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o., poprzez 

zawarcie z „PKP Intercity” S.A. umowy o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez „PKP Intercity” S.A. na 

rzecz POLREGIO sp. z o.o., o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, wynoszącej 246.424.893,58 zł netto, 

266.138.885,07 zł brutto. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4016.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4017.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4018.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4019.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4020.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4021.2021.pdf


4022/21 21.07.2021 W sprawie powierzenia pani Danucie Latos stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Skarżysku-Kamiennej. 

4023/21 21.07.2021 W sprawie udzielenia pani Danucie Latos pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną 

pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej. 

4024/21 21.07.2021 W sprawie powołania pani Anity Koniusz na stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Morawicy.  

4025/21 21.07.2021 W sprawie udzielenia Pani Anicie Koniusz pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką 

organizacyjną pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. 

4026/21 21.07.2021 W sprawie zlecenia Towarzystwu Sportowemu Akwedukt z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Wakacje 

na sportowo” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4027/21 21.07.2021 W sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zalew Kielce” realizacji zadania publicznego pn. „Udział w 

Mistrzostwach Świata w żeglarskiej klasie Laser Radial” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4028/21 21.07.2021 W sprawie zlecenia dla Koła Gospodyń Wiejskich Kierzanki w Kierzu Niedźwiedzim realizacji zadania publicznego pn. 

„Aktywni seniorzy z KIERZA NIEDŹWIEDZIEGO” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4029/21 21.07.2021 W sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Świętokrzyski realizacji zadania 

publicznego pn. „Organizacja V Maratonu Pieszego Przedwiośnie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4030/21 21.07.2021 W sprawie przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. 

4031/21 21.07.2021 W sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych 

oświaty prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”. 

4032/21 21.07.2021 W sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i wniosków oraz informacji 

o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

określenia rodzajów świadczeń przyznawanych dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania. 

4033/21 21.07.2021 W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.  

4034/21 21.07.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Perłowa” realizacji zadania publicznego pn. ,,Z naszego podwórka. Satyra rysowana 

Izabeli Szaszkiewicz” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4035/21 21.07.2021 W sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 

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

4036/21 21.07.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Witulin nad Świśliną realizacji zadania publicznego pn. Ocalmy od zapomnienia naszą 

historię z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4037/21 21.07.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 3469/21 dot. udzielenia nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej dla Europejskiego 

Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4022.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4023.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4024.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4025.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4026.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4027.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4028.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4029.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4030.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4031.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4032.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4033.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4034.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4035.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4036.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4037.2021.pdf


4038/21 21.07.2021 W sprawie opracowania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2021-2026 oraz powołania Zespołu konsultacyjno-doradczego ds. opracowania Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2026. 

4039/21 21.07.2021 W sprawie odstąpienia od zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i przyznania dotacji w trybie z 

pominięciem otwartego konkursu ofert dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów, ul. Słupska 3, 26-025 Łagów. 

4040/21 21.07.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 2221/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie 

powołania Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 

2021 zmienionej uchwałą z dnia 27 września 2018 r. Nr 4358/18, uchwałą z dnia 3 lipca 2019 r. Nr 799/19, uchwałą z dnia 26 

lutego 2020 r. Nr 1717/20, uchwałą z dnia 3 września 2020 r. Nr 2613/20 oraz uchwałą z dnia 30 września 2020 r. Nr 

2739/20. 

4041/21 21.07.2021 W sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na wspieranie realizacji 

zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności 

leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.). 

4042/21 21.07.2021 W sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 

których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za 2020 rok 

4043/21 21.07.2021 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pn.: „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie 

finansowe zakupu węzy pszczelej”. 

4044/21 21.07.2021 W sprawie w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa. 

4045/21 21.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4046/21 21.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4047/21 21.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4048/21 21.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4049/21 21.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4050/21 21.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4051/21 21.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4052/21 21.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4053/21 21.07.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3211/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa 

Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” 

4054/21 28.07.2021 W sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4038.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4039.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4040.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4041.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4042.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4043.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4044.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4045.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4046.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4047.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4048.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4049.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4050.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4051.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4052.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4053.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.40542021.pdf


których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za 2020 rok. 

4055/21 28.07.2021 W sprawie: Przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. 

4056/21 28.07.2021 W sprawie: Zatwierdzenia programu kontroli Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 

w Kielcach. 

4057/21 28.07.2021 W sprawie: Udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i 

Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

4058/21 28.07.2021 W sprawie: wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na wynajem pomieszczeń 

zlokalizowanych w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, o łącznej powierzchni 103,55 

m2, na okres 3 lat. 

4059/21 28.07.2021 W sprawie: Przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 

2021 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4060/21 28.07.2021 W sprawie: Zmiany uchwały nr 2684/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie 

dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości 

prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi 

Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020. 

4061/21 28.07.2021 W sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ostatecznej wersji Regionalnego Planu Działania w 

ramach międzynarodowego projektu współfinansowanego z Programu Interreg Europe, akronim: KEEP ON. 

4062/21 28.07.2021 W sprawie: zajęcia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży – Mirzec – 

Czerwona. 

4063/21 28.07.2021 W sprawie: Wyrażenia opinii dla inwestycji pn.: "Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z 

obszarami Natura 2000 - Etap I"; Zadanie nr 1: "Odtworzenie retencji dolinowej rzeki Nidy w miejscowości Korytnica". 

4064/21 28.07.2021 W sprawie: Wyrażenia opinii dla inwestycji pn.: "Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4055.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4056.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4057.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4058.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4059.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4060.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4061.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4062.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4063.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4064.2021.pdf


obszarami Natura 2000 - Etap I"; Zadanie nr 2: "Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy pomiędzy miejscowościami 

Rębów - Motkowice (polder Kliszów)". 

4065/21 28.07.2021 W sprawie: zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

4066/21 28.07.2021 W sprawie: zlecenia Polskiej Fundacji Promocji Kultury Muzycznej w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. II Festiwal 

,,Muzyka w zabytkach” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4067/21 28.07.2021 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołów Artystycznych KLEKS w Staszowie realizacji zadania publicznego 

pn. Udział w World & European Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

4068/21 28.07.2021 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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. 

4069/21 28.07.2021 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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 dla uczniów 

szkół zawodowych 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. 

4070/21 28.07.2021 W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4065.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4066.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4067.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4068.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4069.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4070.2021.pdf


4071/21 28.07.2021 W sprawie zatwierdzenia planu pracy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na rok szkolny 

2021/2022. 

4072/21 28.07.2021 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu „Pro Bono” z siedzibą w Podchojnach realizacji zadania publicznego pn. „Finałowa 

Runda Pucharu ROK CUP POLAND 2021” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4073/21 28.07.2021 W sprawie: zlecenia Miejskiemu Klubowi Sportowemu Olimpia Pogoń Staszów z siedzibą w Staszowie realizacji zadania 

publicznego pn. „Piknik rodzinny – Rodzice na boisko 2021” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4074/21 28.07.2021 W sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na usunięcie drzew z terenu 

nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Radiowej, oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0017, jako działka nr 66/2 o pow. 0,3193 ha. 

4075/21 28.07.2021 W sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na usunięcie drzew z terenu 

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. 

4076/21 28.07.2021 W sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Województw. 

4077/21 28.07.2021 W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia dla Pani Joanny Cieślik-Sztandery – p.o. 

Kierownika Oddziału Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach do podpisywania dokumentów związanych z rozliczaniem i zatwierdzaniem wniosków o 

płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym: kart 

weryfikacji wniosków o płatność, wezwań o zwrot środków z EFRR oraz pism o zatwierdzeniu wniosków o płatność 

kierowanych do beneficjentów RPOWŚ 2014-2020 w systemie SL2014. 

4078/21 28.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4079/21 28.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4080/21 28.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4081/21 28.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4071.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4072.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4073.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4074.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4075.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4076.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4077.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4078.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4079.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4080.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4081.2021.pdf


4082/21 28.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4083/21 28.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4084/21 28.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4085/21 28.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4086/21 28.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4087/21 28.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4088/21 28.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4089/21 28.07.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4090/21 28.07.2021 W sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041. 

4091/21 28.07.2021 W sprawie informacji o wykonaniu budżetu województwa za II kwartał 2021 roku. 

4092/21 28.07.2021 W sprawie „Zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok i projektu 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - …” 

4093/21 4.08.2021 W sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 10)”. 

4094/21 4.08.2021 W sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach Instrumentu Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – wersja 

lipiec 2021”. 

4095/21 4.08.2021 W sprawie zawarcia Aneksu nr 5 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach 

instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014 – 2020 z dnia 29 czerwca 2015 r. 

4096/21 4.08.2021 W sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej dotyczącej dalszego wykorzystania przez Krajowe 

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, środków dofinansowania projektu: „Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy” 

zrealizowanego w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013, Działania 1.3, Osi priorytetowej 1. 

4097/21 4.08.2021 W sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań rzeczowo-finansowych za I półrocze 2021 roku Świętokrzyskiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Kielcach, celem przekazania jej dla Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Strategii 

Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

4098/21 4.08.2021 W sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i wniosków oraz informacji 

o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty 

prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie” 

4099/21 4.08.2021 W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia „Regulaminu 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez 

Województwo Świętokrzyskie” 

4100/21 4.08.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. „III Regaty o Puchar ŚWOPR” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4082.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4083.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4084.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4085.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4086.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4087.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4088.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4089.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4090.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4091.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4092.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4093.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4094.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4095.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4096.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4097.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4098.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4099.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4100.2021.pdf


4101/21 4.08.2021 W sprawie zlecenia Kieleckiemu Klubowi  Motocyklowemu WENA realizacji zadania publicznego pn. „Start w 
Mistrzostwach Europy w Rajdach Enduro” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4102/21 4.08.2021 W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu „Skoczek” Skarżysko-Kamienna realizacji zadania publicznego pn. „Otwarty 
Turniej Szachowy Skarżyskie Lato ze „Skoczkiem” 2021” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4103/21 4.08.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „UNIA DLA ZIEMI MAŁOGOSKIEJ” z siedzibą w Małogoszczu realizacji zadania 
publicznego pn. „I MAŁOGOSKI TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN W PIŁKĘ NOŻNĄ DO LAT 15” z pominięciem 
otwartego konkursu ofert. 

4104/21 4.08.2021 W sprawie zlecenia Polskiemu Związkowi Bilardowemu z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 
„OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH” z 
pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4105/21 4.08.2021 W sprawie zlecenia Familijnemu Klubowi Sportowemu Łazy Starachowice realizacji zadania publicznego pn. „Aktywny 
Młody Sportowiec – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4106/21 4.08.2021 W sprawie zlecenia Międzyzakładowemu Klubowi Sportowemu „Alit” z siedzibą w Ożarowie realizacji zadania publicznego 
pn. „Ogólnopolski Turniej Piłkarski „ZASZCZEPMY SIĘ FUTBOLEM 2021” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4107/21 4.08.2021 W sprawie zlecenia Parafialnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu DEKO Włoszczowa realizacji zadania publicznego 
pn. „WAKACYJNY OBÓZ PIŁKARSKI WŁOSZCZOWA FUTBOL CAMP 2021” z pominięciem otwartego konkursu 
ofert. 

4108/21 4.08.2021 W sprawie zlecenia STOWARZYSZNIU „IMPERACTIVE” z siedzibą w Kozowie realizacji zadania publicznego pn. 
„Fearless Run II (Bieg Nieustraszonych)” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4109/21 4.08.2021 W sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Międzyszkolny w Starachowicach 
realizacji zadania publicznego pn. „Druk serii broszur promujących szlaki turystyczne” z pominięciem otwartego konkursu 
ofert. 

4110/21 4.08.2021 W sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej 
powierzchni 980,61 m2, na okres jednego roku. 

4111/21 4.08.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 3144/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2017 roku w sprawie 
przyjęcia do realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy 
typu 2” ze zmianami. 

4112/21 4.08.2021 W sprawie zatwierdzenia programu kontroli Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 
4113/21 4.08.2021 W sprawie udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej 

Górze 
4114/21 4.08.2021 W sprawie opracowania Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich 

Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2026 oraz powołania Zespołu konsultacyjno - doradczego ds. opracowania 
Programu 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4101.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4102.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4103.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4104.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4105.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4106.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4107.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4108.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4109.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4110.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4111.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4112.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4113.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4114.2021.pdf


4115/21 4.08.2021 W sprawie wyrażenia zgody dla Gminy Kielce na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność 
Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach przy ul. Artwińskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, 
w obrębie 0015, jako działka nr 931/6 o pow. 10,2176 ha. 

4116/21 4.08.2021 W sprawie wyrażenia zgody dla Powiatu Kazimierskiego na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą 
własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Kościuszki, oznaczoną w ewidencji 
gruntów i budynków, w obrębie 0001, jako działka nr 167/4 o pow. 0,0526 ha. 

4117/21 4.08.2021 W sprawie wyrażenia zgody dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością 
stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasie drogowym ul. Żelaznej. 

4118/21 4.08.2021 W sprawie zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w 
Kielcach przy ul. Langiewicza. 

4119/21 4.08.2021 W sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Województwa Świętokrzyskiego i podległych jednostek 
organizacyjnych, a także wskazania osób upoważnionych do zawarcia umów z bankiem. 

4120/21 4.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
4121/21 4.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
4122/21 11.08.2021 W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 

Kielcach za I półrocze 2021 roku. 
4123/21 11.08.2021 W sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2021 rok. 
4124/21 11.08.2021 W sprawie uzgodnienia warunków porozumienia w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Starachowice zadań zarządcy 

drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie pełnienia funkcji inwestora w związku z opracowaniem dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 744 na terenie miasta Starachowice. 

4125/21 11.08.2021 W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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”. 

4126/21 11.08.2021 W sprawie podziału środków PFRON w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym. 

4127/21 11.08.2021 W sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 

4128/21 11.08.2021 W sprawie przyjęcia zaktualizowanych wzorów umów, decyzji i porozumień o dofinansowanie projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przyjętych Uchwałą nr 862/15 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.11.2015 r. oraz następnie zaktualizowanych późniejszymi Uchwałami. 

4129/21 11.08.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 4019/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.07.2021 r. w sprawie przyjęcia 
projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego, określającego kierunki i warunki dofinasowania 
programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego wraz z listą projektów priorytetowych 
- do dalszych prac. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4115.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4116.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4117.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4118.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4119.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4120.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4121.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4122.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4123.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4124.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4125.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4126.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4127.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4128.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4129.2021.pdf


4130/21 11.08.2021 W sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na modernizację dróg 
wewnętrznych - etap 1. 

4131/21 11.08.2021 W sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej o łącznej kwocie 36.000,00 zł ciążącej na (…) oraz umorzenia odsetek 
liczonych jak dla zaległości podatkowych z tytułu pobierania stypendium przyznawanego przez Województwo 
Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. 

4132/21 11.08.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3341/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03 lutego 2021 r. w sprawie 

udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na zakup analizatora immunochemicznego do 

metody CLIA w celu ilościowego oznaczania przeciwciał IgM i IgG wirusa SARS-CoV-2. 

4133/21 11.08.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3692/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 05 maja 2021 r. w sprawie 

udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy, na dostosowanie do właściwego stanu sanitarno-

epidemiologicznego pomieszczeń po Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym do potrzeb Oddziału Terapii Uzależnienia od 

Alkoholu. 

4134/21 11.08.2021 W sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2021 – 2024 z 

perspektywą do roku 2028”. 

4135/21 11.08.2021 W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert w 

Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i 

podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4136/21 11.08.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Teatru im. S. Żeromskiego /Stowarzyszenie Loża3/ realizacji zadania 

publicznego pn. Przygotowanie premiery monodramu pt. „Wielkanoc” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4137/21 11.08.2021 W sprawie odmowy zlecenia KIELECKIEMU STOWARZYSZENIU SPORTOWEMU „NOVI-KORONA” z siedzibą w 

Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa w sportach motorowych poprzez doposażenie 

zawodników w stroje (spodnie, koszulki, buty, gogle, rękawice)”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4138/21 11.08.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „WŁĄCZ SIĘ” z siedzibą w Stąporkowie realizacji zadania publicznego pn. „Zdrowo i 

aktywnie w naszej gminie!”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4130.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4131.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4132.2021.pdf
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https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4134.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4135.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4136.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4137.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4138.2021.pdf


4139/21 11.08.2021 W sprawie odmowy zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Piłkarska Akademia Skarżyska” realizacji zadania 

publicznego pn. „DOPOSAŻENIE W SPRZĘT SPORTOWY ZAWODNIKÓW UCZNIOWSKIEGO KLUBU 

SPORTOWEGO PIŁKARSKA AKADEMIA SKARŻYSKA”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4140/21 11.08.2021 W sprawie zlecenia Świętokrzyskiej Akademii Sportu z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „RODZINNA 

AKADEMIA AKTYWNOŚCI”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4141/21 11.08.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Zabiegane Starachowice realizacji zadania publicznego pn. „Tropem Wilczym 

Starachowice 2021”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4142/21 11.08.2021 W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.  

4143/21 11.08.2021 W sprawie wyrażenia zamiaru powołania pana Sylwestra Kasprzyka na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Kielcach. 

4144/21 11.08.2021 W sprawie wyrażenia zgody na zmianę w Planie Zamówień Publicznych w zakresie zwiększenia kwoty przeznaczonej na 

realizację oraz wyłączenia zadania pn. "Dostawa sprzętu do RSSWS (sprzęt telekomunikacyjny)" z planu zamówień 

publicznych.  

4145/21 11.08.2021 W sprawie zmian w Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach i regulaminu pracy komisji przetargowej”. 

4146/21 11.08.2021 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

4147/21 11.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4148/21 11.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4149/21 11.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4150/21 11.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4151/21 11.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4152/21 11.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4153/21 11.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4139.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4140.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4141.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4142.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4143.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4144.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4145.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4146.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4147.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4148.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4149.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4150.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4151.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4152.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4153.2021.pdf


4154/21 11.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4155/21 18.08.2021 W sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 

2021 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4156/21 18.08.2021 W sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 49). 

4157/21 18.08.2021 W sprawie przyjęcia pozytywnej opinii o zgodności zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 z możliwościami finansowania projektów ZIT ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4158/21 18.08.2021 W sprawie przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-341/21 wraz z załącznikami w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie 

kompetencji kluczowych. Nabór dla projektów o wartości dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 

EUR. 

4159/21 18.08.2021 W sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1248/19 z dnia 30.10.2019 w sprawie ustalenia 

kryteriów stosowanych przy tworzeniu rankingu inwestycji drogowych do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027. 

4160/21 18.08.2021 W sprawie zlecenia Oddziałowi Regionalnemu Olimpiad Specjalnych Polska – Świętokrzyskie z siedzibą w Jędrzejowie 

realizacji zadania publicznego pn. „Makroregionalny Świętokrzyski Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych 

Ostrowiec Świętokrzyski 2021”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4161/21 18.08.2021 W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Sigma Staszów realizacji zadania publicznego pn. „Bieg Cichociemnych – I 

Staszowski Nocny Bieg Uliczny”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4162/21 18.08.2021 W sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. 

4163/21 18.08.2021 W sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium przez Województwo Świętokrzyskie studentom 

kształcącym się na kierunku lekarskim 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4154.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4155.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4156.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4157.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4158.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4159.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4160.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4161.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4162.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4163.2021.pdf


4164/21 18.08.2021 W sprawie zatwierdzenia zmian w „Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2021 rok”. 

4165/21 18.08.2021 W sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

4166/21 18.08.2021 W sprawie przyjęcia informacji pn. „Europejski Zielony Ład, a wyzwania w ochronie środowiska” 

4167/21 18.08.2021 W sprawie realizacji projektu pn.: „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni 

dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim” finansowanego ze środków Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego,  dofinasowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  oraz  

określenie zasad udziału w tym projekcie. 

4168/21 18.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4169/21 18.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4170/21 18.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4171/21 18.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4172/21 18.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4173/21 18.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4174/21 18.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4175/21 18.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4176/21 18.08.2021 W sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041. 

4177/21 19.08.2021 W sprawie: powołania pana Sylwestra Kasprzyka na  stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 

Kielcach 

4178/21 19.08.2021 W sprawie: udzielenia Panu Sylwestrowi Kasprzykowi pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową jednostką 

organizacyjną pod nazwą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. 

4179/21 19.08.2021 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Górno realizacji zadania publicznego  
pn. „Rajd Rowerowy im. Westerplatczyków”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4164.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4165.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4166.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4167.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4168.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4169.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4170.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4171.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4172.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4173.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4174.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4175.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4176.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4177.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4178.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4179.2021.pdf


4180/21 25.08.2021 W sprawie: Zmiany uchwały nr 3872/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w 

sprawie zatwierdzenia listy operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania 

"Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. 

4181/21 25.08.2021 W sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku, 

sporządzonych przez samorządowe instytucje kultury. 

4182/21 25.08.2021 W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych, sporządzonych przez samodzielne 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za I 

półrocze 2021 r. 

4183/21 25.08.2021 W sprawie: Zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 

Sanitarnego w Kielcach. 

4184/21 25.08.2021 W sprawie: Udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

4185/21 25.08.2021 W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup stacji do 

dezynfekcji głowicy przezprzełykowej na potrzeby I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego 

Centrum Kardiologii. 

4186/21 25.08.2021 W sprawie: Zmiany Uchwały nr 3979/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w 

sprawie przyjęcia Regulaminu naboru dotyczącego wsparcia na wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług 

IOB wpisującego się w cele projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim 

poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4180.2021.pdf
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4187/21 25.08.2021 W sprawie: zmiany uchwały nr 2404/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2017 r. 

dotyczącej powołania Komisji do spraw niszczenia weksli i deklaracji wekslowych stanowiących zabezpieczenie 

prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4188/21 25.08.2021 W sprawie: Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu ocenionego w trybie 

nadzwyczajnym, nr wezwania nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i 

walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług 

zdrowotnych. 

4189/21 25.08.2021 W sprawie: zmiany decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop 

wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości 

usług zdrowotnych, która została przyjęta uchwałą nr 2035/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

29 kwietnia 2020 roku, a następnie zmieniona uchwałami Zarządu Województwa nr 2728/20 z dnia 30 września 

2020 roku, nr 2858/20 z dnia 28 października 2020 roku, nr 3005/20 z dnia 25 listopada 2020 roku, 3287/21 z 

dnia 27 stycznia 2021 roku oraz nr 3654/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku. 

4190/21 25.08.2021 W sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanego dokumentu pn. „Warunki realizacji Priorytetów inwestycyjnych 8i, 

8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach”, przyjętego 

przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 3096/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4187.2021.pdf
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4191/21 25.08.2021 W sprawie: rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie Klub Seniora "SENIORITA”, Nowiny, ul. 

Parkowa 3, na realizację zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w trybie z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

4192/21 25.08.2021 W sprawie: wyboru ofert i podziału środków finansowych dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku. 

4193/21 25.08.2021 W sprawie: zlecenia Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Sport 

otwarty dla wszystkich - zajęcia sportowe sposobem na aktywność oraz poprawę kondycji fizycznej i psychicznej 

po okresie izolacji związanej z pandemią”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4194/21 25.08.2021 W sprawie: zlecenia Klubowi Sportowemu Campeones Wąchock z siedzibą w Wąchocku realizacji zadania 

publicznego pn. „Sport łączy pokolenia” – festyn sportowo-rodzinny w Marcinkowie” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

4195/21 25.08.2021 W sprawie: odmowy zlecenia Skarżyskiemu Klubowi Sportów Walki „KYOKUSHIN-KARATE” z siedzibą w 

Skarżysku Kamiennej realizacji zadania pn. „Międzynarodowy Turniej Karate Shinkyokushinkai Skarżysko 

Kamienna CUP 2021”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4196/21 25.08.2021 W sprawie: zlecenia Ludowemu Klubowi Sportowemu „ZNICZ” w Chęcinach realizacji zadania publicznego pn. 

„Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS młodziczek w zapasach kobiet” z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

4197/21 25.08.2021 W sprawie: zlecenia Kieleckiemu Klubowi Sportowemu Karate z siedzibą w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. „Organizacja Międzynarodowego Letniego Obozu Sportowego Kielce 2021”, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4191.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4192.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4193.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4194.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4195.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4196.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4197.2021.pdf


4198/21 25.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4199/21 25.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4200/21 25.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4201/21 25.08.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 3208/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania 

uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 

4202/21 27.08.2021 W sprawie przyjęcia przedłużenia okresu upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze udzielonych Uchwałą Nr 4113/21 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2021r. 

4203/21 27.08.2021 W sprawie przyjęcia dokonania zmiany terminu zakończenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji 

w Czarnieckiej Górze wskazanego w Programie Kontroli przyjętym Uchwałą Nr 4112/21 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2021r. 

4204/21 27.08.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 4182/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania planów finansowych, sporządzonych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla 

których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za I półrocze 2021 r. 

4205/21 31.08.2021 W sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2021  roku”. 

4206/21 31.08.2021 W sprawie przyjęcia „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-

2041 za I półrocze 2021 roku”. 

4207/21 31.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4208/21 31.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4209/21 31.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4210/21 31.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4211/21 31.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4212/21 31.08.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4213/21 31.08.2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041 

4214/21 01.09.2021 W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4198.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4198.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4199.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4199.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4200.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4200.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4201.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4201.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4202.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4202.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4203.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4203.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4204.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4204.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4205.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4205.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4206.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4206.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4207.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4207.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4208.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4208.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4209.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4209.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4210.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4210.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4211.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4211.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4212.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4212.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4213.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4213.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4214.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4214.2021.pdf


4215/21 01.09.2021 W sprawie przyjęcia zaktualizowanej informacji nt. stanu prac nad nowym programem regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze 

Europejskie dla Świętokrzyskiego. 

4216/21 01.09.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 35/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków 

przeznaczonych do zakontraktowania i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 — Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa 

efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4217/21 01.09.2021 W sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego na lata 2022 - 2025 z perspektywą 

do 2029 roku”. 

4218/21 01.09.2021 W sprawie wskazania przedstawiciela Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej 

przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. 

4219/21 01.09.2021 W sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa Świętokrzyskiego. 

4220/21 01.09.2021 W sprawie nadania numerów dla dróg powiatowych na obszarze Województwa Świętokrzyskiego. 

4221/21 01.09.2021 W sprawie wyrażenie zgody na przekształcenie spółki POLREGIO sp. z o.o. w spółkę akcyjną, akceptacja treści statutu spółki 

POLREGIO spółka akcyjna, wyrażenie zgody na objęcie akcji w spółce POLREGIO spółka akcyjna oraz oddania głosu w głosowaniu 

uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie przekształcenia spółki 

POLREGIO sp. z o.o. w spółkę akcyjną, jak również w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej. 

4222/21 01.09.2021 W sprawie wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. 

z o.o. zobowiązania poprzez zawarcie umów dotyczących świadczenia usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 

Zakładów Spółki na okres 12 miesięcy (...). 

4223/21 01.09.2021 W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie w sprawie zmiany Uchwały Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4215.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4215.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4216.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4216.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4217.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4217.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4218.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4218.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4219.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4219.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4220.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4220.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4221.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4221.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4222.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4222.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4223.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4223.2021.pdf


z o.o. zobowiązania poprzez zawarcie umów dotyczących świadczenia usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 

Zakładów Spółki na okres 12 miesięcy (.. 

4224/21 01.09.2021 W sprawie wyrażenie zgody na oddanie w najem na okres od 2.10.2021 do 3.10.2021 r. firmie Amazing Events Sp. z o.o. części terenu 

lotniska w Masłowie k/Kielc na zorganizowanie imprezy motoryzacyjnej Moto Show 

4225/21 01.09.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sport CK z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Świętokrzyskie MINI-EURO 

2020” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4226/21 01.09.2021 W sprawie zlecenia Sandomierskiemu Stowarzyszeniu Winiarzy z siedzibą w Sandomierzu realizacji zadania publicznego pn. „I Festival 

Biegowy Sandomierskim Szlakiem Winiarskim”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4227/21 01.09.2021 W sprawie przyznania nagrody rocznej za 2020 rok dla pana Jacka Rogali – dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w 

Kielcach. 

4228/21 01.09.2021 W sprawie przyznania nagrody rocznej za 2020 rok dla pana Michała Kotańskiego – dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w 

Kielcach. 

4229/21 01.09.2021 W sprawie przyznania nagrody rocznej za 2020 rok dla pana Andrzeja Dąbrowskiego – dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

im. W. Gombrowicza w Kielcach. 

4230/21 01.09.2021 W sprawie ufundowania nagrody dla laureata Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na Opowiadanie im. G. Herlinga-Grudzińskiego. 

4231/21 01.09.2021 W sprawie zlecenia Towarzystwu Upowszechniania Kultury Staropolskiej ,,Śmiłowski Dwór” realizacji zadania publicznego pn. 

Wydanie książki-Dwór w Śmiłowie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4232/21 01.09.2021 W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Campeones Wąchock realizacji zadania publicznego pn. ,,Cudze chwalicie swego nie znacie’’ 

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4233/21 01.09.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu ,, Przyjaciół Chóru Kameralnego Fermata” realizacji zadania publicznego pn. Oratorium Głowa 

Świętej Rodziny z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4234/21 01.09.2021 W sprawie ufundowania nagród dla laureatów I Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Piosenki Chrześcijańskiej 

„Boskie Śpiewanie”. 

4235/21 01.09.2021 W sprawie ufundowania nagród dla laureatów VI Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Alleluja czyli Happy Day”. 

4236/21 01.09.2021 W sprawie przyznania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4224.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4224.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4225.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4225.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4226.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4226.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4227.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4227.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4228.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4228.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4229.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4229.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4230.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4230.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4231.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4231.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4232.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4232.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4233.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4233.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4234.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4234.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4235.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4235.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4236.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4236.2021.pdf


4237/21 01.09.2021 W sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa i Transportu 

Sanitarnego w Kielcach 

4238/21 01.09.2021 W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 4131/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 

sierpnia 2021 r. w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej o łącznej kwocie 36.000,00 zł ciążącej (…) oraz umorzenia odsetek 

liczonych jak dla zaległości podatkowych z tytułu pobierania stypendium przyznawanego przez Województwo Świętokrzyskie 

studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. 

4239/21 01.09.2021 W sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju 

4240/21 01.09.2021 W sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji dla Komisji Sejmikowych dotyczącej Regionalnej Sieci 

Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. 

4241/21 01.09.2021 W sprawie zlecenia Fundacji „Szlachetne Serce” z siedzibą w Bodzentynie realizacji zadania pn. Organizacja Ekstremalnego Biegu 

Świętokrzyskiego „Grandarun”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4242/21 08.09.2021 W sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4243/21 08.09.2021 W sprawie przyjęcia zaktualizowanego Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

4244/21 08.09.2021 W sprawie zatwierdzenia zmian w Zbiorczym Rocznym Planie Zamówień Publicznych na rok 2021 

4245/21 08.09.2021 W sprawie przyjęcia stanowiska Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu Kontraktu Programowego dla Województwa 

Świętokrzyskiego wraz z zaktualizowanym projektem Kontraktu 

4246/21 08.09.2021 W sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Procedury naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu Kandydatów na 

Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami przyjętej 

przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 624/14 z dnia 19 sierpnia 2015 r., następnie zaktualizowanej Uchwałą Nr 

1087/16 z dnia 13 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 3874/18 z 19 maja 2018 r., Uchwałą 4036/18 z dnia 27 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr 

4141/18 z dnia 25 lipca 2018 r. oraz Uchwałą Nr 3275/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. 

4247/21 08.09.2021 W sprawie odwołania Pana Zbigniewa Dudy ze stanowiska Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. 

4248/21 08.09.2021 W sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na lata 2020-2022 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4237.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4237.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4238.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4238.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4239.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4239.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4240.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4240.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4241.2021.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4241.2021.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4242.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4242.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4243.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4243.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4244.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4244.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4245.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4245.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4246.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4246.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4247.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4247.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4248.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4248.2021.pdf


4249/21 08.09.2021 W sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

4250/21 08.09.2021 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2021.711 ze zm.) 

4251/21 08.09.2021 W sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4252/21 08.09.2021 W sprawie zatwierdzenia zmian w Planie operacyjnym na lata 2020 – 2021 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020 dla województwa świętokrzyskiego 

4253/21 08.09.2021 W sprawie wyrażenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgody na realizację Konkursu "Szybuj bezpiecznie w internetowej 

chmurze 2021\2022", przyjęcia Regulaminu Konkursu oraz wyrażenia zgody na ufundowanie nagród dla uczestników ww. Konkursu. 

4254/21 08.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4255/21 08.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4256/21 08.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4257/21 08.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4258/21 08.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4259/21 08.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4260/21 08.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4261/21 15.09.2021 W sprawie: Przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/252/2000 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Kielcach i nadania mu statutu, z późniejszymi zmianami. 

4262/21 15.09.2021 W sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2021 roku w części objętej zakresem 

działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej celem przedłożenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

4263/21 15.09.2021 W sprawie: powołania Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4249.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4249.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4250.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4250.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4251.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4251.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4252.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4252.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4253.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4253.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4254.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4254.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4255.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4255.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4256.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4256.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4257.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4257.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4258.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4258.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4259.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4259.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4260.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4260.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4261.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4261.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4262.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4262.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4263.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4263.2021.pdf


4264/21 15.09.2021 W sprawie: Przyjęcia dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 (wersja 16)”. 

4265/21 15.09.2021 W sprawie: Przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4266/21 15.09.2021 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu Sigma Staszów realizacji zadania publicznego pn. Bieg Cichociemnych – I Staszowski Nocny Bieg 

Uliczny, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4267/21 15.09.2021 W sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2021 roku w części objętej zakresem 

działania Departamentu Ochrony Zdrowia celem przedłożenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego. 

4268/21 15.09.2021 W sprawie: Zatwierdzenia zmiany w „Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2021 rok”, polegającej na zwiększeniu 

wartości zamówienia nr 2 o kwotę 37 341,46 zł netto na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego 

do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska". 

4269/21 15.09.2021 W sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 

Kielcach. 

4270/21 15.09.2021 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

4271/21 15.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

4272/21 15.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

4273/21 15.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

4274/21 15.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

4275/21 15.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

4276/21 15.09.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

4277/21 22.09.2021 W sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020 (wersja 50). 

4278/21 22.09.2021 W sprawie przyjęcia zaktualizowanej informacji nt. stanu prac nad nowym programem regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze 

Europejskie dla Świętokrzyskiego. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4264.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4264.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4265.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4265.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4266.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4266.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4267.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4267.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4268.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4268.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4269.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4269.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4270.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4270.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4271.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4271.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4272.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4272.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4273.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4273.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4274.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4274.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4275.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4275.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4276.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4276.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4277.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4277.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4278.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4278.2021.pdf


4279/21 22.09.2021 W sprawie określenia wykazu konkursów, olimpiad oraz turniejów uprawniających do uzyskania premii punktowej oraz wzorów 

dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o przyznanie stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego.  

4280/21 22.09.2021 W sprawie określenia wykazu konkursów, olimpiad oraz turniejów uprawniających do uzyskania premii punktowej oraz wzorów 

dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o przyznanie stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla 

uczniów szkół zawodowych. 

4281/21 22.09.2021 W sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2021/22 dla uczniów liceów ogólnokształcących w 

ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny.  

4282/21 22.09.2021 W sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów szkół zawodowych w 

ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół 

zawodowych. 

4283/21 22.09.2021 W sprawie w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Piotra Kisiela, Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, do składania oświadczeń woli w ramach 

realizacji działań polegających na utrzymaniu trwałości projektu #R043 RDI2CluB „Rural RDI milieus in transition towards smart 

Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems” (tłum: Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w 

kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”), a w przypadku nieobecności 

udzielenia upoważnienia dla Pani Renaty Bilskiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw 

Zagranicznych do powyższych czynności. 

4284/21 22.09.2021 W sprawie zlecenia Fundacji BeActive realizacji zadania publicznego pn. „Z dumą reprezentujemy Województwo Świętokrzyskie”, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4285/21 22.09.2021 W sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Celsium” z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej realizacji zadania 

publicznego pn. „Osiągamy sukcesy sportowe z UKS Celsium” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4286/21 22.09.2021 W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Stella z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Turniej łuczniczy w trakcie 

obchodów Jubileuszu 60 - lecia KS Stella”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4287/21 22.09.2021 W sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydatów do stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty 

Świętokrzyskie.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4279.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4279.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4280.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4280.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4281.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4281.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4282.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4282.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4283.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4283.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4284.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4284.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4285.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4285.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4286.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4286.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4287.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4287.2021.pdf


4288/21 22.09.2021 W sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydatów do nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty 

Świętokrzyskie. 

4289/21 22.09.2021 W sprawie zatwierdzenia zmiany listy radnych II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

4290/21 22.09.2021 W sprawie ufundowania nagrody konkursowej dla laureata tegorocznego 30. konkursu „Porównania” organizowanego przez Biuro 

Wystaw Artystycznych w Sandomierzu. 

4291/21 22.09.2021 W sprawie przyznania nagrody rocznej Pani Annie Mikołajczyk – Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach 

za 2020 rok. 

4292/21 22.09.2021 W sprawie przyznania nagrody rocznej Panu Youssefowi Sleimanowi – Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

Św. Rafała w Czerwonej Górze za 2020 rok. 

4293/21 22.09.2021 W sprawie zakończenia realizacji i finansowania Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Wczesna diagnostyka gruźlicy u 

mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka”. 

4294/21 22.09.2021 W sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na użyczenie mienia ruchomego na rzecz podmiotów 

udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach planowanego zawarcia umów cywilnoprawnych. 

4295/21 22.09.2021 W sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 

Sanitarnego w Kielcach. 

4296/21 22.09.2021 W sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 

4297/21 22.09.2021 W sprawie udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w 

Czerwonej Górze.  

4298/21 22.09.2021 W sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2021/2022 dla studentów 

kształcących się na kierunku lekarskim, na uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4299/21 22.09.2021 W sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa 

Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0020, jako działka nr 375/104 o pow. 

5,9925 ha (ul. Krakowska). 

4300/21 22.09.2021 W sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2029/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmienionej uchwałami 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 3378/21 z dnia 17 lutego 2021 r., Nr 3540/2021 z dnia 24 marca 2021 r. oraz Nr 4010/21 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4288.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4289.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4290.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4291.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4292.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4293.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4294.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4295.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4296.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4297.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4298.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4299.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4300.2021.pdf


z dnia 14 lipca 2021r. sprawie powierzenia zadania merytorycznego w ramach projektu pn: „Stop wirusowi! Zapobieganie 

rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 

Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu i przyjęcia warunków 

jego realizacji. 

4301/21 22.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4302/21 22.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4303/21 22.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4304/21 22.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4305/21 22.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4306/21 23.09.2021 W sprawie: powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, 

położonych w Radzanowie, gmina Busko-Zdrój. 

4307/21 29.09.2021 W sprawie zmiany Uchwały nr 3237/17 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów 

(KOP) - obowiązującego dla konkursów ogłaszanych po wejściu w życie ustawy z 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw 

(konkursy ogłaszane od 2 września 2017 roku) oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

4308/21 29.09.2021 W sprawie zmiany Uchwały nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania 

konkursowego projektu Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych - jednostki organizacyjnej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów 

cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

4309/21 29.09.2021 W sprawie przyjęcia projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego i przeprowadzenie 

konsultacji społecznych projektu programu 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4301.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4302.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4303.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4304.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4305.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4306.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4307.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4308.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4309.2021.pdf


4310/21 29.09.2021 W sprawie uzgodnienia zmian treści porozumienia w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Starachowice zadań zarządcy odcinka 

drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie pełnienia funkcji inwestora w związku z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej 744 na terenie miasta Starachowice. 

4311/21 29.09.2021 W sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach 

4312/21 29.09.2021 W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. 

4313/21 29.09.2021 W sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w roku szkolnym 

2020/2021”, która zostanie przedstawiona Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego 

4314/21 29.09.2021 W sprawie powołania Komisji Zdrowotnej 

4315/21 29.09.2021 W sprawie zlecenia Ludowemu Klubowi Sportowemu ZNICZ Chęciny z siedzibą w Chęcinach realizacji zadania publicznego pn. „III 

Puchar Polski Kadetów w zapasach styl wolny i zapasach kobiet z obsadą międzynarodową”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4316/21 29.09.2021 W sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 

4317/21 29.09.2021 W sprawie zmiany uchwały Nr 3340/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji 

dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup mikroskopu operacyjnego na potrzeby Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii 

Kręgosłupa. 

4318/21 29.09.2021 W sprawie zmiany uchwały Nr 3614/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia 

dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych. 

4319/21 29.09.2021 W sprawie zmiany uchwały Nr 3859/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia 

dotacji na zakup aparatu USG z funkcją echokardiografii z wyposażeniem na potrzeby I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii 

Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 

4320/21 29.09.2021 W sprawie uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w planie zamówień publicznych na rok 

2021 wynikającej z konieczności rozszerzenia zadań w ramach projektu ,,Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa 

Świętokrzyskiego”. 

4321/21 29.09.2021 W sprawie przyznania Statuetek oraz nagród w Konkursie „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. 

4322/21 29.09.2021 W sprawie wprowadzenia zmian w „Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2021 rok” 

4323/21 29.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4310.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4311.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4312.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4313.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4314.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4315.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4316.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4317.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4318.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4319.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4320.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4321.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4322.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4323.2021.pdf


4324/21 29.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4325/21 29.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4326/21 29.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4327/21 29.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4328/21 29.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4329/21 29.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4330/21 29.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4331/21 29.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4332/21 29.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4333/21 29.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4334/21 29.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4335/21 29.09.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4336/21 29.09.2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041 

4337/21 29.09.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3798/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie planu 

finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych na 2021 rok 

4338/21 29.09.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3211/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu zadań 

realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” 

4339/21 29.09.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3210/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu zadań 

realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” 

4340/21 06.10.2021 W sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” Osi 

I „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

dla naborów: nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-343/21, nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-344/21 oraz nr RPSW.01.02.00-

IZ.00-26-345/21 
4341/21 06.10.2021  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4324.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4325.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4326.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4327.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4328.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4329.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4330.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4331.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4332.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4333.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4334.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4335.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4336.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4337.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4338.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4339.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4340.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4341.2021.pdf


 W sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do Planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok, 

poprzez zmniejszenie Planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok w pozycji: 1.3.41. Badania i analizy 

społeczno-gospodarcze. 
4342/21 06.10.2021 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko 

Kościelne na lata 2021 – 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie. 
4343/21 06.10.2021 W sprawie przyjęcia zaktualizowanego w zakresie środków Funduszu Pracy projektu Kontraktu Programowego 

dla Województwa Świętokrzyskiego, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr 4245/21 z dnia 08.09.2021 r. w sprawie Przyjęcia stanowiska Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego do projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego wraz z 

zaktualizowanym projektem Kontraktu.  
4344/21 06.10.2021 W sprawie przyznania Świętokrzyskiej Nagrody Kultury. 
4345/21 06.10.2021 W sprawie zmiany uchwały w sprawie ufundowania nagród dla laureatów VI Festiwalu Twórczości 

Chrześcijańskiej „Alleluja czyli Happy Day”. 
4346/21 06.10.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Miłośników Muzyki i Tańca Ludowego realizacji zadania 

publicznego pn. ,,Śpiewem ku tradycji” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
4347/21 06.10.2021 W sprawie udzielenia Panu Jerzemu Wronie Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Kielcach pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przed organami 

administracji rządowej i samorządowej w postepowaniach dotyczących przekazywania nieruchomości, które 

zostały pozbawione kategorii dróg wojewódzkich. 
4348/21 06.10.2021 W sprawie przyjęcia informacji pn.: „Europejski Zielony Ład, a kierunki działań w gospodarce odpadami 

komunalnymi” 
4349/21 06.10.2021 W sprawie przyjęcia informacji pn. „Stan zagospodarowania złóż kopalin województwa świętokrzyskiego”. 
4350/21 06.10.2021 W sprawie przyjęcia informacji dotyczących działalności okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego na terenie 

Województwa Świętokrzyskiego w roku 2020 i skierowanie ich na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 
4351/21 06.10.2021 W sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, stanowiącego załącznik 

nr 1 do Uchwały Nr XVII/252/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2000 r. w 

sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach i nadania mu statutu, z 

późniejszymi zmianami. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4342.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4343.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4344.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4345.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4346.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4347.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4348.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4349.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4350.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4351.2021.pdf


4352/21  06.10.2021 W sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 

i Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

4353/21  06.10.2021 W sprawie przyjęcia oraz poddania konsultacjom i konsultacjom społecznym projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2021-2025”. 

4354/21  06.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4355/21 06.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4356/21  06.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4357/21  06.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4358/21 06.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4359/21  06.10.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3208/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 

4360/21  06.10.2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

4361/21  13.10.2021 W sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie wspólnego przygotowania, przeprowadzenia 

postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej oraz 

wykonywanie całorocznych usług utrzymania porządku i czystości na terenie Zespołu Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwa Kielce. 

4362/21  13.10.2021 W sprawie: Zmiany Uchwały Nr 3272/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 w 

ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - 

konkurs poświęcony wsparciu oddziałów szpitalnych oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych 

regionalnych podmiotów leczniczych i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które realizują na 

rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom 

układu oddechowego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 wraz z załącznikami oraz zmiany załącznika nr 2 do Uchwały 3897/18 Zarządu Województwa 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4352.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4353.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4354.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4355.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4356.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4357.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4358.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4359.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4360.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4361.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4362.2021.pdf


Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-

168/17 – konkurs dedykowany chorobom układu oddechowego w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi 

publiczne Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna’’ Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

4363/21  13.10.2021 W sprawie włączenia się we współorganizację VI Świętokrzyskiego Forum Ekonomicznego. 

4364/21  13.10.2021 W sprawie: wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego 

rejestr akcjonariuszy spółki akcyjnej powstałej po przekształceniu POLREGIO sp. z o.o. 

4365/21  13.10.2021 W sprawie: oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki 

akcyjnej powstałej po przekształceniu POLREGIO sp. z o.o. 

4366/21  13.10.2021 W sprawie: Akceptacja treści projektu uchwały Sejmiku 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. 

4367/21  13.10.2021 W sprawie zmiany uchwały Nr 3858/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w 

sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na zakup sprzętu 

medycznego do rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19. 

4368/21  13.10.2021 W sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na zakup urządzenia 

wielofunkcyjnego do elektroterapii, magnetoterapii i laseroterapii do rehabilitacji pacjentów po przebytej 

chorobie COVID-19. 

4369/21  13.10.2021 W sprawie: przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r. oraz powołania zespołu 

opiniodawczo - konsultacyjnego projekt Programu. 

4370/21  13.10.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 3619/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r., 

zmienionej Uchwałą Nr 3861/21 z dnia 16 czerwca 2021 r., w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełno-sprawnych w roku 2021 na realizację zadań Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego w zakresie:  

1) dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. 1333 ze zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4363.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4364.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4365.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4366.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4367.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4368.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4369.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4370.2021.pdf


2) dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.  

4371/21  13.10.2021 W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Filharmonii 

Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach za 2021 i 2022 r. 

4372/21  13.10.2021 W sprawie: skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 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”.  
4373/21  13.10.2021 W sprawie: przyjęcia sprawozdania dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

z realizacji planu pracy za rok szkolny 2020/2021. 

4374/21  13.10.2021 W sprawie: wyróżnień Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z okazji Wojewódzkich Obchodów 

Światowego Dnia Turystyki. 

4375/21  13.10.2021 W sprawie wyrażenia zgody dla Gminy Kielce na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność 

Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach w pasach drogowych ul. Krakowskiej i ul. 

Grunwaldzkiej. 

4376/21  13.10.2021 W sprawie wyrażenia zgody dla Gminy Stąporków na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością 

stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w gminie Stąporków, oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków, w obrębie Czarniecka Góra, jako działka nr 46/2 o pow. 4,6586 ha. 

4377/21  13.10.2021 W sprawie wyrażenia zgody dla Państwa (…) na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą 

własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasie drogowym ul. Krakowskiej. 

4378/21  13.10.2021 W sprawie wyrażenia zgody dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na dysponowanie 

na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach 

w pasie drogowym ul. Krakowskiej. 

4379/21  13.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
4380/21  13.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 
4381/21  13.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4382/21  13.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4383/21  13.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4384/21  13.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4385/21  13.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4386/21  13.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4387/21  13.10.2021 W sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4371.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4372.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4373.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4374.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4375.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4376.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4377.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4378.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4379.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4380.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4381.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4382.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4383.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4384.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4385.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4386.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4386.2021.pdf


4388/21 13.10.2021 W sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek 

budżetowych 

4389/21 13.10.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3210/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miejskich i 

wiejskich” – w związku z podjętą w dniu 13.10.2021r. Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – 

zmiana dotyczy realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 

poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk” – zwiększenie w 2021 r. 

wydatków majątkowych o kwotę 66.912 zł. 

4390/21 20.10.2021 W sprawie przyjęcia procedur związanych z obsługą działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 delegowanych do wdrażania na poziomie Samorządu Województwa. 

4391/21 20.10.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 3655/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia Świętokrzyskiemu 

Biuru Rozwoju Regionalnego w Kielcach opracowania planu rozwoju sieci drogowej wraz z planem finansowania 

budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.  

4392/21 20.10.2021 W sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 

4393/21 20.10.2021 W sprawie przyjęcia wzorów Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” Osi 

I „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

dla naborów o numerach nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-343/21, nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-344/21 oraz nr 

RPSW.01.02.00-IZ.00-26-345/21.  

4394/21 20.10.2021 W sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-343/21 w 

ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4388.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4388.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4389.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4389.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4390.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4390.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4391.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4391.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4392.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4392.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4393.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4393.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4394.2021.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4394.2021.zip


przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

wraz z załącznikami. 

4395/21 20.10.2021 W sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-345/21 w 

ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej 

przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

wraz z załącznikami. 

4396/21 20.10.2021 W sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-344/21 w 

ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej 

przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

wraz z załącznikami. 

4397/21 20.10.2021 W sprawie przyjęcia projektu zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

4398/21 20.10.2021 W sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu ocenionego w trybie 

nadzwyczajnym, nr wezwania nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i 

walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług 

zdrowotnych. 

4399/21 20.10.2021 W sprawie zlecenia Ostrowieckiemu Stowarzyszeniu Taekwondo Olimpijskiego „OSTO” z siedzibą w Ostrowcu 

Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie VI Świętokrzyskiej 

Olimpiady Taekwondo” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4395.2021.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4395.2021.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4396.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4396.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4397.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4397.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4398.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4398.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4399.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4399.2021.pdf


4400/21 20.10.2021 W sprawie zlecenia Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Guliwer” z siedzibą w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. „Udział w Pucharze Polski Kadetów i Młodzików w sumo (eliminacje do Mistrzostw 

Europy)” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4401/21 20.10.2021 W sprawie odmowy zlecenia Senshi Starachowickiemu Klubowi Karate Kyokushin z siedzibą w Starachowicach 

realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Europy EKO Karate Kyokushin Shinkyokushin w Rumuni – 

wyjazd zawodników i trenerów”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4402/21 20.10.2021 W sprawie zlecenia Ludowemu Klubowi Sportowemu „GRYF” Kunów z siedzibą w Kunowie realizacji zadania 

publicznego pn. „XXIII Puchar Gór Świętokrzyskich w Podnoszeniu Ciężarów”, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

4403/21 20.10.2021 W sprawie przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielom i nauczycielom - emerytom jednostek oświatowych dla 

których organem prowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie.  

4404/21 20.10.2021 W sprawie przyznania nagród Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie 

4405/21 20.10.2021 W sprawie przyznania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie 

4406/21 20.10.2021 W sprawie udzielenia upoważnienia pani Teresie Teper, dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy 

Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze do przyznania wyższej minimalnej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycielowi.  

4407/21 20.10.2021 W sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Opatowskiej realizacji zadania publicznego pn. Album 

,,Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4408/21 20.10.2021 W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum 

Wsi Kieleckiej w Kielcach za lata 2021 i 2022. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4400.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4400.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4401.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4401.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4402.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4402.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4403.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4403.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4404.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4404.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4405.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4405.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4406.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4406.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4407.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4407.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4408.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4408.2021.pdf


4409/21 20.10.2021 W sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 

na wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku portierni mieszczącej się na terenie WSS, ul. Czerwona 

Góra 10, 26 – 060 Chęciny o łącznej powierzchni 58,22 m2, na okres 3 lat. 

4410/21 20.10.2021 W sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych Województwa Świętokrzyskiego – 

Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, przysługujących od spółki EURO-US-

ASIA-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solcu-Zdroju. 

4411/21 20.10.2021 W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Klubowi „AMAZONKI” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w 

Kielcach realizacji zadania publicznego pt. „Amazonki zdrowy styl życia”, z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

4412/21 20.10.2021 W sprawie wyrażenia zgody dla firmy Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na dysponowanie na 

cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w 

pasie drogowym ul. Krakowskiej. 

4413/21 20.10.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 3271 /2021 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia Rocznego planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

na 2021 rok. 

4414/21 20.10.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 3023/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2017 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w projekcie 

partnerskim pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w 

ramach RPOWŚ 2014-2020. 

4415/21 20.10.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 3444/21 z dnia 3 marca 2021 r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie określenia wzoru kwestionariusza kontroli zamówień publicznych do których stosuje się przepisy ustawy 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4409.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4409.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4410.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4410.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4411.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4411.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4412.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4412.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4413.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4413.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4414.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4414.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4415.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4415.2021.pdf


Prawo zamówień publicznych udzielonych w związku z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4416/21 20.10.2021 W sprawie wprowadzenia zmian w „Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2021 rok”. 

4417/21 20.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4418/21 20.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4419/21 27.10.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 3395/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17 w ramach Osi Priorytetowej 

1 – Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

4420/21 27.10.2021 W sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 1242/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 

października 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-255/19 dla Działania 2.5 Wsparcie 

inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 

– 2020 

4421/21 27.10.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 

roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 

„Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

4422/21 27.10.2021 W sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej dotyczącej dalszego wykorzystania przez 

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., środków dofinansowania projektu: „Rozszerzenie działalności 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4416.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4416.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4417.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4417.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4418.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4418.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4419.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4419.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4420.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4420.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4421.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4421.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4422.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4422.2021.pdf


Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. formą wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorców 

w Województwie Świętokrzyskim” zrealizowanego w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013, Działania 1.3, Osi 

priorytetowej 1. 

4423/21 27.10.2021 W sprawie zmiany Decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. 

„Świętokrzyski program stypendialny” współfinansowanego  z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 

Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych 

(projekt pozakonkursowy), która została przyjęta uchwałą nr 3285/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

4424/21 27.10.2021 W sprawie zmiany Decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. 

„Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” współfinansowanego  z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji 

i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów 

zdolnych szkół kształcenia zawodowego (projekt pozakonkursowy), która została przyjęta uchwałą nr 3286/21 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. 

4425/21 27.10.2021 W sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej  Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących Poddziałania 8.5.3 „Edukacja formalna i pozaformalna osób 

dorosłych”, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-240/19 przyjętych przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1092/19 z dnia 25 września 2019 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 1151/19 z 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4423.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4423.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4424.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4424.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4425.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4425.2021.pdf


dnia 11 października 2019 r. oraz Uchwałą Nr 2313/20 z dnia 1 lipca 2020 r., z uwagi na potrzebę zwiększenia 

wartości dofinansowania dla beneficjenta „TOMASZ MOLENDOWSKI TOM” (projekt nr RPSW.08.05.03-26-

0020/19 pt. „Świętokrzyski Kierowca Autobusu”). 

4426/21 27.10.2021 W sprawie zlecenia Jędrzejowskiemu Towarzystwu Muzycznemu  realizacji zadania publicznego pn. X 

Jędrzejowskie Spotkania Chóralne z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4427/21 27.10.2021 W sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i wniosków 

oraz informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 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” 

4428/21 27.10.2021 W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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” 

4429/21 27.10.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w 

Kielcach realizację zadania publicznego pn. „I korespondencyjne Mikołajkowe zawody w ratownictwie wodnym 

dla dzieci i młodzieży województwa” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4430/21 27.10.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Mała Polonia” z siedzibą w Kierzu Niedźwiedzim realizacji zadania 

publicznego pn. Gimnastyka wodna dla wszystkich z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4431/21 27.10.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Miłośników Siatkówki „Absolwenci” z siedzibą w Starachowicach realizacji 

zadania publicznego pn. Siatkarska Rywalizacja Ligowa z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4426.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4426.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4427.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4427.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4428.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4428.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4429.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4429.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4430.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4430.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4431.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4431.2021.pdf


4432/21 27.10.2021 W sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze. 

4433/21 27.10.2021 W sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

4434/21 27.10.2021 W sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

4435/21 27.10.2021 W sprawie udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w 

Morawicy 

4436/21 27.10.2021 W sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. 

4437/21 27.10.2021 W sprawie udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w 

Kielcach 

4438/21 27.10.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3692/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2021 roku 

zmienionej Uchwałą Nr 4133/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 sierpnia 2021 roku w 

sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy, na dostosowanie do właściwego 

stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń po Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym do potrzeb Oddziału 

Terapii Uzależnienia od Alkoholu. 

4439/21 27.10.2021 W sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze za 2021 i 2022 rok.4439/21 

4440/21 27.10.2021 W sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego 

Centrum Onkologii w Kielcach za 2021 i 2022 rok. 

4441/21 27.10.2021 W sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach za 2021 i 2022 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4432.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4432.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4433.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4433.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4434.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4434.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4435.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4435.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4436.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4436.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4437.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4437.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4438.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4438.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4439.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4439.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4440.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4440.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4441.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4441.2021.pdf


4442/21 27.10.2021 W sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego 

Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za 2021 i 2022 rok. 

4443/21 27.10.2021 W sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego 

Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2021 i 2022 rok. 

4444/21 27.10.2021 W sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego 

Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach za 2021 i 2022 rok. 

4445/21 27.10.2021 W sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego 

Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach za 2021 i 2022 rok. 

4446/21 27.10.2021 W sprawie przyjęcia informacji pn. „Informacja o opłatach środowiskowych za 2020 rok” 

4447/21 27.10.2021 W sprawie wyrażenia zgody dla Lokalnej inicjatywy inwestycyjnej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w rejonie ul. Zgórskiej w drodze wewnętrznej na działkach o nr ewid. 280/9, 280/25, 280/19, 280/26 

obręb 0019 na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa 

Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasie drogowym ul. Łopuszniańskiej. 

4448/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4449/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4450/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4451/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4452/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4453/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4454/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4455/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4442.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4442.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4443.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4443.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4444.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4444.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4445.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4445.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4446.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4446.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4447.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4447.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4448.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4448.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4449.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4449.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4450.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4450.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4451.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4451.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4452.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4452.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4453.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4453.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4454.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4454.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4455.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4455.2021.pdf


4456/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4457/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4458/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4459/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4460/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4461/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4462/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4463/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4464/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4465/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4466/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4467/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4468/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4469/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4470/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4471/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4472/21 27.10.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4473/21 27.10.2021 W sprawie informacji o wykonaniu budżetu województwa za III kwartał 2021 roku. 

4474/21 27.10.2021 W sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041 

4475/21 27.10.2021 W sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek 

budżetowych 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4456.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4456.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4457.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4457.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4458.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4458.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4459.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4459.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4460.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4460.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4461.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4461.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4462.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4462.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4463.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4463.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4464.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4464.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4465.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4465.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4466.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4466.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4467.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4467.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4468.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4468.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4469.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4469.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4470.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4470.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4471.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4471.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4472.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4472.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4473.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4473.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4474.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4474.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4475.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4475.2021.pdf


4476/21 27.10.2021 W sprawie zmiany decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop 

wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości 

usług zdrowotnych, która została przyjęta uchwałą nr 2035/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

29 kwietnia 2020 roku, a następnie zmieniona uchwałami Zarządu Województwa nr 2728/20 z dnia 30 września 

2020 roku, nr 2858/20 z dnia 28 października 2020 roku, nr 3005/20 z dnia 25 listopada 2020 roku, 3287/21 z 

dnia 27 stycznia 2021 roku, nr 3654/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku oraz 4189/21 z dnia 25 sierpnia 2021 roku. 

4477/21 27.10.2021 W sprawie wprowadzenia zmian w „Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2021 rok” 

4478/21 28.10.2021 W sprawie odwołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

4479/21 28.10.2021 W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

4480/21 3.11.2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu 

innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż „gov_LAB” 

4481/21 3.11.2021 W sprawie: Przyjęcia zaktualizowanych wzorów umów, decyzji i porozumień o dofinansowanie projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

4482/21 3.11.2021 W sprawie: Powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach 

4483/21 3.11.2021 W sprawie: Przyjęcie „Operatu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2021/2022” 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4476.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4476.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4477.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4477.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4478.2021.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4478.2021.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4479.2021.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4479.2021.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4480.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4480.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4481.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4481.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4482.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4482.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4483.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4483.2021.pdf


4484/21 3.11.2021 W sprawie: Wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym na okres 3 

lat przez Pana (…), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Awix-Oil. 

4485/21 3.11.2021 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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. 

4486/21 3.11.2021 W sprawie: Uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w Planie 

zamówień publicznych na rok 2021, wynikającej z konieczności zakupu sprzętu serwerowego w zakresie 

posiadanych środków budżetowych. 

4487/21 3.11.2021 W sprawie: Uzyskanie zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w Planie 

zamówień publicznych na rok 2021 wynikającej z konieczności zwiększenia kwoty na realizację zamówienia: 

Zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów. 

4488/21 3.11.2021 W sprawie: przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji o stanie realizacji projektu 

„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach 

RPOWŚ 2014-2020, konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat – edycja 2021” na Komisje Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego. 

4489/21 3.11.2021 W sprawie zmiany uchwały Nr 4371/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 października 2021 r. 

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Filharmonii 

Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach za 2021 i 2022 r. 

4490/21 3.11.2021 W sprawie: zlecenia Towarzystwu Ziemi Samsonowskiej realizacji zadania publicznego pn. Tworzymy dla 

Kultury i Tradycji z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4484.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4484.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4485.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4485.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4486.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4486.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4487.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4487.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4488.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4488.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4489.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4489.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4490.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4490.2021.pdf


4491/21 3.11.2021 W sprawie: przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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. 

4492/21 3.11.2021 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. 

4493/21 3.11.2021 W sprawie: zlecenia Osiedlowemu Klubowi Sportowemu INSTAL - Michałów z siedzibą w Starachowicach 

realizacji zadania publicznego pn. „Łączy nas Sport – Turniej Piłkarski o Puchar Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4494/21 3.11.2021 W sprawie: zlecenia Klubowi Sportowemu „Tęcza - Społem” z siedzibą w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. „Mistrzostwa Świata w trójboju siłowym Stavanger Norwegia” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

4495/21 3.11.2021 W sprawie zmiany uchwały Nr 3613/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku 

w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 

na realizację inwestycji budowlanych. 

4496/21 3.11.2021 W sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2021-2025”. 

4497/21 3.11.2021 W sprawie skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia 

„Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025” pod obrady Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4491.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4491.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4492.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4492.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4493.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4493.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4494.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4494.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4495.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4495.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4496.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4496.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4497.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4497.2021.pdf


4498/21 3.11.2021 W sprawie: przyjęcia projektu „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” i skierowania go do konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz 

konsultacji z powiatami, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami. 

4499/21 3.11.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2029/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 3378/21 z dnia 17 lutego 2021 r., Nr 

3540/2021 z dnia 24 marca 2021 r., Nr 4010/21 z dnia 14 lipca 2021r. oraz Nr 4300/21 z dnia 22 września 2021r. 

w sprawie powierzenia zadania merytorycznego w ramach projektu pn: „Stop wirusowi! Zapobieganie 

rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 – Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnemu 

Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu i przyjęcia warunków jego realizacji 

4500/21 3.11.2021 W sprawie: Przyjęcia „Regulaminu Konkursu dla dziennikarzy z zakresu Ekonomii Społecznej” organizowanego 

w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu pozakonkursowego pod nazwą 

„Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. 

4501/21 3.11.2021 W sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji dotyczących projektu Programu 

Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi  na 2022 r. 

4502/21 3.11.2021 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2022 r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4498.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4498.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4499.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4499.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4500.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4500.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4501.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4501.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4502.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4502.2021.pdf


4503/21 3.11.2021 W sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku. 

4504/21 3.11.2021 W sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze 

na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w 

Chęcinach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0001, jako działka nr 238/44 o pow. 8,9870 

ha. 

4505/21 3.11.2021 W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie nadania nazwy własnej obiektowi fizjograficznemu – rzeka „Jaruga” 

4506/21 3.11.2021 W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie nadania nazwy własnej obiektowi fizjograficznemu – rzeka 

„Mazurek” 

4507/21 3.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4508/21 3.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4509/21 3.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4510/21 3.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4511/21 3.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4512/21 3.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4513/21 3.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4514/21 3.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4515/21 3.11.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 3208/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 

4516/21 3.11.2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4503.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4503.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4504.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4504.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4505.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4505.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4506.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4506.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4507.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4507.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4508.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4508.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4509.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4509.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4510.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4510.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4511.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4511.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4512.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4512.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4513.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4513.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4514.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4514.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4515.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4515.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4516.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4516.2021.pdf


4517/21 3.11.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3211/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek Medycznych 

Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”. 

4518/21 4.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4519/21 4.11.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3211/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek Medycznych 

Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”. 

4520/21 10.11.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku 

w sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą 

„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 

7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu 

jego realizacji. 

4521/21 10.11.2021 W sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-346/21 z 

zakresu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach Działania 4.2 „Gospodarka 

odpadami” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

4522/21 10.11.2021 W sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-340/21 z zakresu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i 

kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4517.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4517.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4518.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4518.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4519.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4519.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4520.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4520.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4521.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4521.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4522.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4522.2021.pdf


4523/21 10.11.2021 W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia dla Pana (…) jako Eksperta 

zewnętrznego do przeprowadzenia wizyty monitoringowej na miejscu realizacji projektów o numerach 

RPSW.01.02.00-26-0038/17, RPSW.01.02.00-26-0040/17 realizowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego RPOWŚ na lata 2014-2020r. 

4524/21 10.11.2021 W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 

„Rozbudowa drogi polegająca na budowie urządzeń podczyszczających i kanału deszczowego – rowu 

odprowadzającego wodę z istn. wylotu kanalizacji deszczowej w km 48+580 DK9 w msc. Lubienia, gm. Brody, 

pow. starachowicki” realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i budowa urządzeń 

odprowadzających wodę z istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej w km 48+580 DK9 w m. Lubienia, gm. 

Brody, pow. starachowicki”. 

4525/21 10.11.2021 W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 

„Budowa odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km 0+578 w miejscowości Nowa Wieś”. 

4526/21 10.11.2021 W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 

„Budowa odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km 0+633 w miejscowości Nowa Wieś”. 

4527/21 10.11.2021 W sprawie Stanowiska Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie propozycji Aeroklubu Kieleckiego 

dotyczących korzystania z zasobu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego na 

terenie lotniska Masłów k. Kielc. 

4528/21 10.11.2021 W sprawie odmowy zlecenia ELM II Stowarzyszenie Sportu, Turystyki i Rehabilitacji Osób Zwłaszcza 

Niepełnosprawnych realizacji zadania publicznego pn. „Cudze chwalicie swego nie znacie”, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4523.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4523.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4524.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4524.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4525.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4525.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4526.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4526.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4527.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4527.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4528.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4528.2021.pdf


4529/21 10.11.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Zabiegane Starachowice z siedzibą w Starachowicach realizacji zadania 

publicznego pn. „Bieg Niepodległości Starachowice 2021” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4530/21 10.11.2021 W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z siedzibą 

w Jeziorku realizacji zadania publicznego pn. „Świąteczny Festiwal Sportowy dla Dzieci i Młodzieży z 

Niepełnosprawnościami” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4531/21 10.11.2021 W sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Zamówień Publicznych na 2021 rok. 

4532/21 10.11.2021 W sprawie przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielom i nauczycielom - emerytom jednostek oświatowych dla 

których organem prowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie.  

4533/21 10.11.2021 W sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej podczas 

jego nieobecności. 

4534/21 10.11.2021 W sprawie zlecenia Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej” realizacji zadania 

publicznego pn. Targ Sandomierski - kiermasz produktów regionalnych w Centrum Praskim Koneser z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4535/21 10.11.2021  W sprawie wspólnej realizacji zadania pn. Koncert organowy w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w 

Skarżysku-Kamiennej.  

4536/21 10.11.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Wspólne Dobro Naszej Wsi” realizacji zadania publicznego pn. „Muzyka 

Twoje imię ma” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4537/21 10.11.2021 W sprawie uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w Planie 

zamówień publicznych na rok 2021 wynikającej z konieczności zakupu Centrali Telefonicznej VoIP 

dla UMWŚ 

4538/21 10.11.2021 W sprawie przyjęcia informacji pn.: „Zielone zamówienia w odniesieniu do gospodarki o obiegu zamkniętym”. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4529.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4529.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4530.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4530.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4531.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4531.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4532.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4532.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4533.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4533.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4534.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4534.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4535.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4535.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4536.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4536.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4537.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4537.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4538.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4538.2021.pdf


4539/21 10.11.2021 W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na dofinansowanie 

kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. 

4540/21 10.11.2021 W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup 

Echokardiografu z wyposażeniem dla II Kliniki Kardiologii. 

4541/21 10.11.2021 W sprawie przyznania stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim na uczelni mającej siedzibę 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.   

4542/21 10.11.2021 W sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Województwa Świętokrzyskiego oraz napisu 

,,Województwo Świętokrzyskie” jako naszywki na mundurach strażackich Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. 

4543/21 10.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4544//21 15.11.2021 W sprawie projektu uchwały budżetowej województwa świętokrzyskiego na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i 

materiałami informacyjnymi.  

4545/21 15.11.2021 W sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2022-2040. 

4546/21 15.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4547/21 17.11.2021 W sprawie przyjęcia oraz poddania konsultacjom i konsultacjom społecznym projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2026”. 

4548/21 17.11.2021 W sprawie przyjęcia zmian w Rocznym Planie Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2021 w zakresie działań 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4539.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4539.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4540.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4540.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4541.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4541.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4542.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4542.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4543.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4543.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4544.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4544.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4545.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4545.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4546.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4546.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4547.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4547.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4548.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4548.2021.pdf


4549/21 17.11.2021 W sprawie zmiany Uchwały nr 3237/17 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy 

Komisji Oceny Projektów (KOP) - obowiązującego dla konkursów ogłaszanych po wejściu w życie ustawy z 7 

lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (konkursy ogłaszane od 2 września 2017 

roku) jak również powołania członków Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

4550/21 17.11.2021 W sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty 

konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 w 

Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami. 

4551/21 17.11.2021 W sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie nr 

RPSW.08.03.06-IZ.00-26-341/21 i zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr 

RPSW.08.03.06-IZ.00-26-341/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 8 – „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” Poddziałanie 8.3.6 

„Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT; Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji 

kluczowych”. 

4552/21 17.11.2021 W sprawie wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie 

zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o., poprzez złożenie oferty na zakup trzech elektrycznych zespołów 

trakcyjnych serii EN57AL o numerach 1515, 1570, 1557 oraz trzech spalinowych zespołów trakcyjnych - SA139 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4549.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4549.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4550.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4550.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4551.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4551.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4552.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4552.2021.pdf


o numerach 001, 002 oraz SA109 o numerze 001 w ogłoszonym przetargu przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Zachodniopomorskiego o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto. 

4553/21 17.11.2021 W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania przez POLREGIO 

sp. z o.o., poprzez złożenie oferty na zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL o 

numerach 1515, 1570, 1557 oraz trzech spalinowych zespołów trakcyjnych - SA139 o numerach 001, 002 oraz 

SA109 o numerze 001 w ogłoszonym przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto. 

4554/21 17.11.2021 W sprawie powołania komisji stypendialnej. 

4555/21 17.11.2021 W sprawie powołania Rady Programowej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych im. Mieczysława 

Michałowicza w Skarżysku-Kamiennej. 

4556/21 17.11.2021 W sprawie zlecenia Fundacji Wsparcia i Rozwoju „DOBRY RUCH” z siedzibą w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. „Mikołajkowe Potyczki Szachowe – otwarty turniej szachowy integrujący pokolenia” z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4557/21 17.11.2021 W sprawie zlecenia Ludowemu Uczniowskiemu Katolickiemu Klubowi Sportowemu LUKKS Kielce realizacji 

zadania publicznego pn. „SZACHOWY FESTIWAL ANDRZEJKOWY” z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

4558/21 17.11.2021 W sprawie zlecenia Ludowemu Klubowi Sportowemu ZNICZ Chęciny z siedzibą w Chęcinach realizacji 

zadania publicznego pn. „Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy III turniej w ramach U14 Wrestling Tour’21 

Białogard”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4553.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4553.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4554.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4554.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4555.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4555.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4556.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4556.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4557.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4557.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4558.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4558.2021.pdf


4559/21 17.11.2021 W sprawie zlecenia Fundacji Na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MEGAMOCNI z siedzibą w 

Bilczy realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Turnieju Futbol Plus Warszawa 2021” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

4560/21 17.11.2021 W sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego na lata 

2021 - 2024 z perspektywą do roku 2026”. 

4561/21 17.11.2021 W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach. 

4562/21 17.11.2021 W sprawie przyznania nagrody okolicznościowej z dziedziny kultury. 

4563/21 17.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4564/21 17.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4565/21 17.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4566/21 17.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4567/21 24.11.2021 W sprawie: Przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 51). 

4568/21 24.11.2021 W sprawie: Przyjęcia informacji dotyczącej Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 

konkursowym na 2022 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020. 

4569/21 24.11.2021 W sprawie: Przyjęcia Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2022 w zakresie działań 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4559.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4559.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4560.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4560.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4561.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4561.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4562.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4562.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4563.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4563.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4564.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4564.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4565.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4565.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4566.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4566.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4567.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4567.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4568.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4568.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4569.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4569.2021.pdf


4570/21 24.11.2021 W sprawie: udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia dla Pani Joanny Cieślik-

Sztandery – Kierownika Oddziału Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do podpisywania dokumentów związanych z rozliczaniem i 

zatwierdzaniem wniosków o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym: kart weryfikacji wniosków o płatność, wezwań o zwrot środków z 

EFRR oraz pism o zatwierdzeniu wniosków o płatność kierowanych do beneficjentów RPOWŚ 2014-2020 w 

systemie SL2014. 

4571/21 24.11.2021 W sprawie: udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia dla Pani Marzeny Kosmali- 

Jawor - Kierownika Oddziału ds. Organizacyjnych w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do podpisywania dokumentów związanych z 

rozliczaniem i zatwierdzaniem wniosków o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym: kart weryfikacji wniosków o płatność, wezwań o 

zwrot środków z EFRR oraz pism o zatwierdzeniu wniosków o płatność kierowanych do beneficjentów RPOWŚ 

2014-2020 w systemie SL2014. 

4572/21 24.11.2021 W sprawie: zmiany Uchwały nr 1422/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w 

ramach konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

4573/21 24.11.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 35/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, 

zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i warunkowego wyboru projektów do 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4570.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4570.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4571.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4571.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4572.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4572.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4573.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4573.2021.pdf


dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach 

Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4574/21 24.11.2021 W sprawie: Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 

ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących Poddziałania 8.5.3 „Edukacja formalna i pozaformalna osób 

dorosłych”, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-280/19, przyjętych przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1871/20 z dnia 25 marca 2020 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 1919/20 z dnia 

1 kwietnia 2020 r., z uwagi na potrzebę zwiększenia wartości dofinansowania dla beneficjenta „TOMASZ 

MOLENDOWSKI TOM” (projekt nr RPSW.08.05.03-26-0090/19 pt. „Perspektywy dla świętokrzyskiej branży 

transportowej”). 

4575/21 24.11.2021 W sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-347/21 wraz z załącznikami w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 

8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do 

lat 3. 

4576/21 24.11.2021 W sprawie: uchylenia uchwały Nr 3885/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na opracowanie koncepcji 

funkcjonalno-przestrzennej Zintegrowanego Bloku Operacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4574.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4574.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4575.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4575.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4576.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4576.2021.pdf


4577/21 24.11.2021 W sprawie: udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup sprzętu 

medycznego tj. głowic z wyposażeniem do aparatów USG na potrzeby Kliniki Ginekologii i Położnictwa. 

4578/21 24.11.2021 W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Towarzystwu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pt. „Hipoterapia jako ukierunkowane działanie terapeutyczne”, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

4579/21 24.11.2021 W sprawie przyjęcia raportu końcowego z realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Wczesna 

diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka”. 

4580/21 24.11.2021 W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na 

podjęcie dodatkowego zatrudnienia. 

4581/21 24.11.2021 W sprawie: rozpatrzenia oferty na realizację zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4582/21 24.11.2021 W sprawie: zmiany uchwały nr 3750/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 maja 2021 r. w 

sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w 

Kielcach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu 

Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap”, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT. 

4583/21 24.11.2021 W sprawie: przyjęcia Informacji z przyznanych w roku 2021 stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia 

sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego. 

4584/21 24.11.2021 W sprawie: zlecenia Ludowemu Klubowi Sportowemu ZNICZ Chęciny z siedzibą w Chęcinach realizacji 

zadania publicznego pn. „Heros Lady Open 2021 Boguszów Gorce”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4585/21 24.11.2021 W sprawie: Przyjęcia informacji pn. „Europejski Zielony Ład w kontekście pozwoleń środowiskowych”. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4577.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4577.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4578.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4578.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4579.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4579.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4580.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4580.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4581.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4581.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4582.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4582.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4583.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4583.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4584.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4584.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4585.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4585.2021.pdf


4586/21 24.11.2021 W sprawie: powołania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego składu Kapituły XIV edycji Nagrody 

Marszałka "Świętokrzyska Victoria". 

4587/21 24.11.2021 W sprawie: Wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie 

przekazania Województwu Świętokrzyskiemu zadań z zakresu utrzymania i administrowania obiektem 

mostowym w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami. 

4588/21 24.11.2021 W sprawie: Udzielenia Panu Jerzemu Wronie Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Kielcach pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przed organami 

administracji rządowej i samorządowej w postępowaniach dotyczących podziału nieruchomości przeznaczonych 

do nabycia na rzecz województwa, jak również przeznaczonych do zbycia na rzecz osób trzecich. 

4589/21 24.11.2021 W sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach. 

4590/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4591/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4592/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4593/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4594/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4595/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4596/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4597/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4598/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4599/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4586.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4586.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4587.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4587.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4588.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4588.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4589.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4589.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4590.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4590.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4591.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4591.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4592.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4592.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4593.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4593.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4594.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4594.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4595.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4595.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4596.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4596.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4597.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4597.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4598.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4598.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4599.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4599.2021.pdf


4600/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4601/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4602/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4603/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4604/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4605/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4606/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4607/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4608/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4609/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4610/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4611/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4612/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4613/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4614/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4615/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4616/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4617/21 24.11.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4618/21 24.11.2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4600.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4600.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4601.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4601.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4602.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4602.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4603.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4603.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4604.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4604.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4605.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4605.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4606.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4606.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4607.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4607.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4608.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4608.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4609.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4609.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4610.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4610.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4611.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4611.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4612.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4612.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4613.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4613.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4614.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4614.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4615.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4615.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4616.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4616.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4617.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4617.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4618.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4618.2021.pdf


4619/21 24.11.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3209/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 

2014-2020” 

4620/21 24.11.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3210/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miejskich i 

wiejskich”. 

4621/21 24.11.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3798/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2021 roku w 

sprawie planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok. 

4622/21 26.11.2021 W sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Spółce „Uzdrowisko Busko–Zdrój” Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Busku - Zdroju. 

4623/21 29.11.2021 W sprawie wyrażenia zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO 

sp. z o. o poprzez zawarcie pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i POLREGIO sp. z o.o. umowy o 

wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2021/2022 o wartości 

przewyższającej 20.000.000,00 zł netto wynoszącej nie więcej niż 271.629.000,00 zł (netto) oraz nie więcej niż 

334.103.670,00 zł (brutto). 

4624/21 29.11.2021 W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. z o.o. 

zobowiązania o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4619.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4620.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4621.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4622.2021.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4623.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4624.2021.pdf


Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 

2021/2022. 

4625/21 01.12.2021 W sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na nieodpłatne zamontowanie przez 

Gminę Kielce syreny elektronicznej na dachu budynku oddanego w trwały zarząd na rzecz WUP w Kielcach 

mieszczącego się przy   

ul. Witosa 86 w Kielcach. 

4626/21 01.12.2021 W sprawie przystąpienia do projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn.: ,,Wsparcie i rozwój mechanizmów 

współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym  w zakresie uczenia się przez całe życie 

(edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)”. 

4627/21 01.12.2021 W sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji i konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2026”. 

4628/21 01.12.2021 W sprawie przyjęcia zaktualizowanej informacji nt. stanu prac nad nowym programem regionalnym na lata 

2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. 

4629/21 01.12.2021 W sprawie przyjęcie propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020. 

4630/21 01.12.2021 W sprawie przyjęcia dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji 

Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 (wersja 

17)”. 

4631/21 01.12.2021 W sprawie uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w Planie 

zamówień publicznych na rok 2021. 

4632/21 01.12.2021 W sprawie zmiany Uchwały nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 r. w 

sprawie dofinansowania konkursowego projektu Zespołu Świętokrzyskich  i Nadnidziańskich Parków 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4625.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4626.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4627.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4628.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4629.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4630.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4631.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4632.2021.pdf


Krajobrazowych - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” w Osi 

Priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

4633/21 01.12.2021 W sprawie przyjęcia nowych członków do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie w Województwie 

Świętokrzyskim, działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oraz 

wygaśnięcia członkostwa. 

4634/21 01.12.2021 W sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Michnickiemu Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury, 

Transportu i Komunikacji upoważnienia do wyrażania opinii w imieniu Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych. 

4635/21 01.12.2021 W sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Informacji z realizacji otwartego Konkursu 

ofert oraz wsparcia udzielonego w ramach trybów pozakonkursowych z zakresu kultury fizycznej w roku 2020 

dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.   

4636/21 01.12.2021 W sprawie odmowy zlecenia Miejsko-Gminnemu Domowi Kultury w Końskich realizacji zadania publicznego 

pn. „II Koneckie MINI-Elo”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4637/21 01.12.2021 W sprawie zlecenia Miejskiemu Uczniowskiemu Klubowi Pływackiemu „KORONA-SWIM” Kielce z siedzibą 

w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Korona Swim Kielce walczy na Mistrzostwach Polski” z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4638/21 01.12.2021 W sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4633.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4634.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4635.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4636.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4637.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4638.2021.pdf


4639/21 01.12.2021 W sprawie  przyznania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. 

4640/21 01.12.2021 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych przy 

Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.  

4641/21 01.12.2021 W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Zagrożonej 

Demoralizacją „Kotwica” w Skarżysku-Kamiennej realizacji zadania publicznego pn. Uwierz w siebie z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4642/21 01.12.2021 W sprawie przyjęcia raportu pt. „Monitorowanie problemów narkotyków i narkomanii na terenie województwa 

świętokrzyskiego w 2020 roku”. 

4643/21 01.12.2021 W sprawie w sprawie wyrażenia zgody p.o. Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na 

podjęcie dodatkowego zatrudnienia. 

4644/21 01.12.2021 W sprawie w sprawie zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Kielcach realizacji zadania publicznego pt. „Bezpieczne Mikołajki 2021 zdrowie w dobie pandemii”, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4645/21 01.12.2021 W sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 

w Kielcach na lata 2021-2022 

4646/21 01.12.2021 W sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 

4647/21 01.12.2021 W sprawie przyznania nagrody rocznej Pani Marcie Solnicy – Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum 

Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach za 2020 rok.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4639.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4640.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4641.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4642.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4643.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4644.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4645.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4646.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4647.2021.pdf


4648/21 01.12.2021 W sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji dla Komisji Sejmikowych 

dotyczącej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. 

4649/21 01.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4650/21 01.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4651/21 01.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4652/21 7.12.2021 W sprawie przyjęcia Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu 

regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. 

4653/21 7.12.2021 W sprawie przyjęcia  Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2022 w zakresie działań Departamentu 

Inwestycji i Rozwoju. 

4654/21 7.12.2021 W sprawie zatwierdzenia Tabeli wdrażania rekomendacji dotyczących badania ewaluacyjnego pn.: „Analiza ex-

ante instrumentów finansowych dla województwa świętokrzyskiego na potrzeby perspektywy finansowej 2021-

2027” 

4655/21 7.12.2021 W sprawie zatwierdzenia zmian w Zbiorczym Rocznym Planie Zamówień Publicznych na rok 2021 

4656/21 7.12.2021 W sprawie rozstrzygnięcia naboru oraz zatwierdzenie listy rankingowej najwyżej ocenionych Formularzy 

zgłoszeniowych złożonych w naborze dotyczącym wsparcia na wzmocnienie potencjału i profesjonalizację 

usług Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w 

regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanym z Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

4657/21 7.12.2021 W sprawie akceptacji treści umowy w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4648.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4648.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4649.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4649.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4650.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4650.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4651.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4651.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4652.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4652.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4653.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4653.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4654.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4654.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4655.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4655.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4656.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4656.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4657.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4657.2021.pdf


o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy 

pociągów edycji 2021/2022 

4658/21 7.12.2021 W sprawie akceptacji treści Porozumienia 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. 

4659/21 7.12.2021 W sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 

Witolda Gombrowicza w Kielcach. 

4660/21 7.12.2021 W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach za 2021 i 2022 r. 

4661/21 7.12.2021 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

4662/21 7.12.2021 W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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. 

4663/21 7.12.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu East European Billiard Council z siedzibą w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. „ŚWIĄTECZNE BILARDOWE GRAND PRIX GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

4664/21 7.12.2021 W sprawie zlecenia Kieleckiemu Klubowi Sportowemu Karate z siedzibą w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. „MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KARATE” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4658.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4658.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4659.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4659.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4660.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4660.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4661.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4661.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4662.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4662.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4663.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4663.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4664.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4664.2021.pdf


4665/21 7.12.2021 W sprawie zlecenia Towarzystwu Sportowemu Akwedukt z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego 

pn. „Sportowe zakończenie roku” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4666/21 7.12.2021 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Klub Sportowy Handbalove Busko z siedzibą w Busku Zdroju realizacji 

zadania publicznego pn. „Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4667/21 7.12.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3714/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2021 roku w 

sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na zakup maszyny 

sprzątającej. 

4668/21 7.12.2021 W sprawie uchylenia Uchwały Nr 3341/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2021 r. w 

sprawie udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na zakup analizatora 

immunochemicznego do metody CLIA w celu ilościowego oznaczania przeciwciał IgM i IgG wirusa SARS-

CoV-2, zmienionej Uchwałą Nr 4132/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 sierpnia 2021r. 

4669/21 7.12.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 4479/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2021 

r. w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

4670/21 7.12.2021 W sprawie rozpatrzenia oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert przez Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland w Warszawie na realizację zadania publicznego pt. 

„Warsztaty szycia chirurgicznego”. 

4671/21 7.12.2021 W sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji i konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2026”. 

4672/21 7.12.2021 W sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność 

Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w gminie Strawczyn, oznaczonej w ewidencji 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4665.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4665.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4666.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4666.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4667.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4667.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4668.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4668.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4669.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4669.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4670.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4670.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4671.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4671.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4672.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4672.2021.pdf


gruntów i budynków, w obrębie 0011 Strawczyn, jako działka nr 837/20 o pow. 0,0095 ha, wydzielonej pod 

poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748. 

4673/21 7.12.2021 W sprawie wyrażenia zgody dla Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na dysponowanie na 

cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w 

pasie drogowym ulicy Warszawskiej. 

4674/21 7.12.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4542/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na 

umieszczenie Herbu Województwa Świętokrzyskiego oraz napisu ,,Województwo Świętokrzyskie” jako 

naszywki na mundurach strażackich Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. 

4675/21 7.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4676/21 7.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4677/21 7.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4678/21 7.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4679/21 7.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4680/21 7.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4681/21 7.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4682/21 7.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4683/21 7.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4684/21 7.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4685/21 7.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4686/21 7.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4687/21 7.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4673.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4673.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4674.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4674.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4675.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4675.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4676.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4676.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4677.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4677.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4678.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4678.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4679.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4679.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4680.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4680.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4681.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4681.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4682.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4682.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4683.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4683.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4684.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4684.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4685.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4685.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4686.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4686.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4687.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4687.2021.pdf


4688/21 7.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4689/21 7.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4690/21 7.12.2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 - 2041 

4691/21 9.12.2021 W sprawie uchylenia Uchwały Nr 3536/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na rozbudowę systemu 

planowania leczenia Pinnacle wykorzystywanego w Klinice Radioterapii. 

4692/21 9.12.2021 W sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na zakup 

sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej. 

4693/21 9.12.2021 W sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na zakup urządzeń do 

utrzymania czystości oraz mikroskopu wraz z wyposażeniem. 

4694/21 9.12.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4130/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 sierpnia 2021 

roku w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na 

modernizację dróg wewnętrznych – etap 1. 

4695/21 9.12.2021 W sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na zakup 

samochodu do zaopatrzenia. 

4696/21 15.12.2021 W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach za 2021 i 2022 r. 

4697/21 15.12.2021 W sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 

kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. 

4698/21 15.12.2021 W sprawie zatwierdzenia zmiany w „Zbiorczym Rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2021 rok’ 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4688.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4688.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4689.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4689.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4690.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4690.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4691.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4691.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4692.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4692.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4693.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4693.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4694.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4694.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4695.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4695.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4696.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4696.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4697.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4697.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4698.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4698.2021.pdf


4699/21 15.12.2021 W sprawie ustalenia podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2022 

roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz 

innych fakultatywnych zadań. 

4700/21 15.12.2021 W sprawie ustalenia podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla samorządów powiatowych na 

finansowanie w 2022 roku kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników. 

4701/21 15.12.2021 W sprawie przyjęcia zmian w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2021w zakresie działań 

Departamentu Inwestycji i Rozwoju 

4702/21 15.12.2021 W sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2022 rok dla Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4703/21 15.12.2021 W sprawie przyjęcia informacji dotyczącej stanu realizacji Strategii Komunikacji RPOWŚ 2014-2020 w 

zakresie działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w 2020 roku. 

4704/21 15.12.2021 W sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2614/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 

maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-

IZ.00-26-135/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e-

społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami oraz zmiany Uchwały nr 3613/18 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 

Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4699.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4699.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4700.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4700.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4701.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4701.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4702.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4702.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4703.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4703.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4704.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4704.2021.pdf


4705/21 15.12.2021 W sprawie zmiany Uchwały nr 3979/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w 
sprawie przyjęcia Regulaminu naboru dotyczącego wsparcia na wzmocnienie potencjału i profesjonalizację 
usług IOB wpisującego się w cele projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie 
świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4706/21 15.12.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4551/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2021 r. 

w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie nr 

RPSW.08.03.06-IZ.00-26-341/21 i zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr 

RPSW.08.03.06-IZ.00-26-341/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 8 – „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” Poddziałanie 8.3.6 

„Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT; Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji 

kluczowych”. 

4707/21 15.12.2021 W sprawie zmiany uchwały Nr 4310/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2021r. 
dotyczącej uzgodnienia zmian w treści porozumienia w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta 
Starachowice zadań zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie pełnienia funkcji inwestora w 
związku z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na 
rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 744 na terenie miasta Starachowice. 

4708/21 15.12.2021 W sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na wynajem pomieszczeń  
o łącznej powierzchni 913,11 m2, na okres trzech lat. 

4709/21 15.12.2021 W sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na wynajem pomieszczeń  
o łącznej powierzchni 67, 50 m2, na okres trzech lat. 

4710/21 15.12.2021 W sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na lata 

2021-2023 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4705.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4705.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4706.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4706.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4707.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4707.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4708.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4708.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4709.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4709.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4710.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4710.2021.pdf


4711/21 15.12.2021 W sprawie odmowy zlecenia ELM II STOWARZYSZENIU SPORTU TURYSTYKI I REHABILITACJI 

OSÓB ZWŁASZCZA NIEPEŁNOSPRAWNYCH z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

„INTEGRACYJNA WIGILIA PRZY SZACHOWNICY” z pominięciem otwartego konkursu ofert 

4712/21 15.12.2021 W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu  Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach. 

4713/21 15.12.2021 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Świętokrzyskie ze spółką Nexera sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie umowy korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Masłów, oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Masłów Pierwszy, jako działka nr 1102/6 o pow. 69.2427 ha. 

4714/21 15.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4715/21 15.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4716/21 15.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4717/21 15.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4718/21 15.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4719/21 15.12.2021 W sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek 

budżetowych 

4720/21 15.12.2021 W sprawie wyboru długości okresu do wyliczania relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych. 

4721/21 15.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4722/21 17.12.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 3607/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wydatkowania środków Funduszu 

Kolejowego przyznanych samorządowi województwa świętokrzyskiego na 2022 rok oraz przyjęcia 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4711.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4711.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4712.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4712.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4713.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4713.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4714.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4714.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4715.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4715.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4716.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4716.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4717.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4717.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4718.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4718.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4719.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4719.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4720.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4720.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4721.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4721.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4722.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4722.2021.pdf


zaktualizowanego projektu rzeczowo-finansowego wydatkowania w latach 2021 - 2022 środków Funduszu 

Kolejowego 

4723/21 17.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4724/21 20.12.2021 W sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 

konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz 

wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

4725/21 20.12.2021 W sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – „Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, w ramach konkursu: RPSW.08.05.01-IZ.00-

26-317/20. 

4726/21 22.12.2021 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Bieliny 

na lata 2021 – 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

województwie.  

4727/21 22.12.2021 W sprawie zmiany Uchwały nr 1090/16 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przeprowadzania oceny projektów pozakonkursowych (w tym ZIT) współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4723.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4723.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4724.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4724.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4725.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4725.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4726.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4726.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4727.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4727.2021.pdf


4728/21 22.12.2021 W sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego dokumentu pn. „Warunki realizacji Priorytetów inwestycyjnych 

8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach”, przyjętego 

przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 4190/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

4729/21 22.12.2021 W sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014 – 2020, dotyczącego naborów dla Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do 

lat 3, którego wydatki będą rozliczane uproszczonymi metodami (stawki jednostkowe). 

4730/21 22.12.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 4575/2021 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2021 

r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-347/21 wraz z załącznikami w 

ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad 

dziećmi do lat 3. 

4731/21 22.12.2021 W sprawie ufundowania nagrody dla laureata V Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nocy Niepojęta” Kałków-

Godów 2022. 

4732/21 22.12.2021 W sprawie zmiany uzasadnienia do Uchwały Nr 4693/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 

grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na zakup 

urządzeń do utrzymania czystości oraz mikroskopu wraz z wyposażeniem. 

4733/21 22.12.2021 W sprawie zakończenia realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Wczesne wykrywanie oraz 

rehabilitacja wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych” oraz przyjęcia raportu 

końcowego z jego realizacji. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4728.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4728.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4729.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4729.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4730.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4730.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4731.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4731.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4732.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4732.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4733.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4733.2021.pdf


4734/21 22.12.2021 W sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

Św. Rafała w Czerwonej Górze. 

4735/21 22.12.2021 W sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu „Lider Ekonomii Społecznej”. 

4736/21 22.12.2021 W sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na usunięcie drzew z terenu 

nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. 

Grunwaldzkiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 390/13 o 

pow. 5,6559 ha 

4737/21 22.12.2021 W sprawie zmiany uchwały nr 3023/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w projekcie 

partnerskim pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w 

ramach RPOWŚ 2014-2020. 

4738/21 22.12.2021 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Górno na 

lata 2021 – 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

województwie.  

4739/21 22.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4740/21 22.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4741/21 22.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4742/21 22.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4743/21 22.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4744/21 22.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4745/21 22.12.2021 W sprawie przyjęcia projektów planów finansowych na 2022 rok.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4734.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4734.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4735.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4735.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4736.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4736.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4737.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4737.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4738.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4738.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4739.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4739.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4740.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4740.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4741.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4741.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4742.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4742.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4743.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4743.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4744.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4744.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4745.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4745.2021.pdf


4746/21  28.12.2021 W sprawie: uchylenia Uchwały nr 4723/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2021 

roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

4747/21 29.12.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 4031/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i 

warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 

Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4748/21 29.12.2021 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 35/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, 

zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w 

ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4749/21 29.12.2021 W sprawie: Przyjęcia dokumentu pn.: „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 11)”. 

4750/21 29.12.2021 W sprawie: Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu ocenionego w trybie 

nadzwyczajnym, nr wezwania nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i 

walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług 

zdrowotnych. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4746.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4747.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4748.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4749.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4750.2021.pdf


4751/21 29.12.2021 W sprawie: zmiany Decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop 

wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości 

usług zdrowotnych, która została przyjęta uchwałą nr 2035/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

29 kwietnia 2020 roku, a następnie zmieniona uchwałami Zarządu Województwa nr 2728/20 z dnia 30 września 

2020 roku, nr 2858/20 z dnia 28 października 2020 roku, nr 3005/20 z dnia 25 listopada 2020 roku, nr 3287/21 

z dnia 27 stycznia 2021 roku, nr 3654/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku oraz nr 4189/21 z dnia 25 sierpnia 2021 

roku, nr 4476/21 z dnia 27 października 2021 roku. 

4752/21 29.12.2021 W sprawie: zmiany uchwały NR 4037/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2021 r. w 

sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej dla Europejskiego Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka w Pacanowie. 

4753/21 29.12.2021 W sprawie: Wyrażenia zgody na wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w związku 

organizacją noworocznego spotkania z przedstawicielami mediów. 

4754/21 29.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4755/21 29.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4756/21 29.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4757/21 29.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4758/21 29.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4759/21 29.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4751.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4752.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4753.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4754.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4755.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4756.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4757.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4758.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4759.2021.pdf


4760/21 29.12.2021 W sprawie: ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19. 

4761/21 29.12.2021 W sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041. 

4762/21 29.12.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3211/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 

r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek Medycznych 

Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”. 

4763/21 29.12.2021 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3208/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 

4764/21 29.12.2021 W sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 

4765/21 29.12.2021 W sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na 

lata 2014-2020”. 

4766/21 29.12.2021 W sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miejskich i 

wiejskich”. 

4767/21 29.12.2021 W sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek Medycznych 
Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”. 
 

4768/21 29.12.2021 W sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2029/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 3378/21 z dnia 17 lutego 2021 r., Nr 

3540/2021 z dnia 24 marca 2021 r., Nr 4010/21 z dnia 14 lipca 2021r., Nr 4300/21 z dnia 22 września 2021r. 

oraz Nr 4499/21 z dnia 3 listopada 2021r. w sprawie powierzenia zadania merytorycznego w ramach projektu 

pn: „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4760.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4760.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4761.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4761.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4762.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4762.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4763.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4763.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4764.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4764.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4765.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4765.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4766.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4766.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4767.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4767.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4768.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4768.2021.pdf


lata 2014-2020, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości 

usług zdrowotnych, Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu i przyjęcia 

warunków jego realizacji. 

4769/21 29.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. 

4770/21 31.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

4771/21 31.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

4772/21 31.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

4773/21 31.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

4774/21 31.12.2021 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok 

4775/21 31.12.2021 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 - 2041 

4776/21 31.12.2021 W sprawie zmiany uchwały Nr 1465/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w 

sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach.  

4777/21 31.12.2021 W sprawie zmiany uchwały Nr 4512/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w 

sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. 

 

Rok 2022 

 

4778/22 5.01.2022 W sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w związku z 

organizacją 42. Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

4779/22 5.01.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku 

w sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4769.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4769.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4770.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4770.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4771.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4771.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4772.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4772.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4773.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4773.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4774.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4774.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4775.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4775.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4776.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4776.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4777.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2021/8830/Uchwala.nr.4777.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4778.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4778.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4779.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4779.2022.pdf


„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach 

Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych 

zasad i trybu jego realizacji. 

4780/22 5.01.2022 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu – Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia realizacji zadania publicznego pn. 

Orszak Trzech Króli z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4781/22 5.01.2022 W sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii 

w Morawicy. 

4782/22 5.01.2022 W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach. 

4783/22 5.01.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4784/22 5.01.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4785/22 5.01.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4786/22 5.01.2022 W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2022 rok. 

4787/22 5.01.2022 W sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na 2022 rok. 

4788/22 5.01.2022 W sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040. 

4789/21 12.01.2022 W sprawie zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-218/18 - Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, 

Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4780.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4780.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4781.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4781.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4782.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4782.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4783.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4783.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4784.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4784.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4785.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4785.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4786.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4786.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4787.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4787.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4788.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4788.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4789.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4789.2022.pdf


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, dla projektów 

dotyczących budowy i/lub modernizacji systemów ciepłowniczych oraz zmiany Uchwały nr 248/19 z dnia 20 

lutego 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektu do dofinansowania w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-218/18 - Oś Priorytetowa 3 – Efektywna 

i zielona energia, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności 

miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, dla 

projektów dotyczących budowy i/lub modernizacji systemów ciepłowniczych. 

4790/21 12.01.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w 

sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-202. 

4791/21 12.01.2022 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Stąporków 

na lata 2016 – 2027 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

województwie. 

4792/21 12.01.2022 W sprawie ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie spółki „POLREGIO” Spółka Akcyjna. 

4793/21 12.01.2022 W sprawie zatwierdzenia zmiany listy radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

4794/21 12.01.2022 W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia ogólnej 

powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku 

w województwie świętokrzyskim, w celu przeprowadzenia konsultacji. 

4795/21 12.01.2022 W sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

w sprawie nadania Statutu Muzeum Zamkowemu w Sandomierzu. 

4796/21 12.01.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4790.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4790.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4791.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4791.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4792.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4792.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4793.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4793.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4794.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4794.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4795.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4795.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4796.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4796.2022.pdf


4797/21  12.01.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4798/21 14.01.2022 W sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom 

HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022-2026 

4799/22 19.01.2022 

W sprawie: przyjęcia zaktualizowanego projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego 2021-2027 - do dalszych prac, uwzględniającego uwagi z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu programu. 

4800/22 
19.01.2022 W sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 52). 

4801/22 

19.01.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 35/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, 

zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w 

ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4802/22 

19.01.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 2781/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, 

przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do 

zakontraktowania w ramach konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – 

Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

4803/22 19.01.2022 W sprawie: 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4797.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4798.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4799.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4800.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4801.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4802.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4803.2022.pdf


- Zmiany terminu stosowania dodatkowych udogodnień dla interesariuszy Działania 2.6 Instrumenty finansowe 

dla MŚP wdrażanego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  

- Zmiany okresu budowy portfela pożyczki płynnościowej. 

4804/22 19.01.2022 W sprawie: Przyjęcia zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

4805/22 19.01.2022 W sprawie zatwierdzenia Rocznego planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego na 2022 rok. 

4806/22 19.01.2022 W sprawie: udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na opracowanie koncepcji 

funkcjonalno-przestrzennej Zintegrowanego Bloku Operacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą. 

4807/22 19.01.2022 W sprawie: zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. 

4808/22 19.01.2022 W sprawie: wspólnej realizacji zadania pn. VIII Koncert Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia 

w Sandomierzu. 

4809/22 19.01.2022 W sprawie: w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Muzeum Zamkowemu w Sandomierzu. 

4810/22 19.01.2022 W sprawie: przyjęcia i skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia 

nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym 

prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie 

4811/22 19.01.2022 W sprawie: odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z 

siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Aktywne Ferie 2022” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4804.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4805.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4806.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4807.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4808.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4809.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4810.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4811.2022.pdf


4812/22 19.01.2022 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu Sportowemu FUN SPORT Kielce z siedzibą w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. „Wyjazd na zgrupowanie i Ogólnopolski Turniej z piłki siatkowej dla Młodziczek i Juniorek 

Młodszych” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4813/22 19.01.2022 W sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach 

przy ul. Langiewicza 19. 

4814/22 19.01.2022 W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach ze spółką 

Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowy korzystania z części nieruchomości stanowiącej własność 

Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Starachowicach przy ul. Kościelnej 30, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków, w obrębie 0005, jako działka nr 616 o pow. 0,4348 ha. 

4815/22 19.01.2022 W sprawie: Wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Województwa Świętokrzyskiego jako emblematu na 

mundurach strażackich funkcjonariuszy PKP Polskie Linie Kolejowe Komendy Regionalnej Straży Ochrony 

Kolei w Kielcach oraz wykonawczych komórkach organizacyjnych podległych w/w Komendzie. 

4816/22 19.01.2022 W sprawie: Zatwierdzenia „Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2022 rok 

4817/22 19.01.2022 W sprawie: podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa. 

4818/22 19.01.2022 W sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach. 

4819/22 19.01.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4820/22 19.01.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4821/22 19.01.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4812.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4813.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4814.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4815.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4816.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4817.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4818.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4819.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4820.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4821.2022.pdf


4822/22  19.01.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4823/22 19.01.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4824/22 19.01.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4825/22 19.01.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4826/22 19.01.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4827/22 19.01.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4828/22 19.01.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040 

4829/22 19.01.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 4786/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2022 roku 

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2022 rok 

4830/22 26.01.2022 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Mirzec 

na lata 2021 – 2030+ ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

województwie  

4831/22 26.01.2022 W sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 12)”. 

4832/22 26.01.2022 W sprawie przyjęcia zmiany sposobu ujęcia projektów drogowych w wykazie przedsięwzięć priorytetowych, 

finansowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, 

które stanowią Załącznik nr 10 do projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego. 

4833/22 26.01.2022 W sprawie zmiany Uchwały nr 1422/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w 

ramach konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4822.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4823.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4824.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4825.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4826.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4827.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4828.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4829.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4830.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4831.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4832.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4833.2022.pdf


RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

4834/22 26.01.2022 W sprawie przyjęcia stanowiska Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu Kontraktu 

Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego wraz z zaktualizowanym projektem Kontraktu.  

4835/22 26.01.2022 W sprawie zlecenia Fundacji „Szlachetne Serce” z siedzibą w Kamieńcu gmina Bodzentyn realizacji zadania 

publicznego pn. „Organizacja III Biegu Walentynkowego w Wilkowie” z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

4836/22 26.01.2022 W sprawie odmowy zlecenia Uczniowskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Żak” z siedzibą w 

Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Sportowa zima z judokami”  z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

4837/22 26.01.2022 W sprawie przyjęcia Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego za 2021 rok w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo 

Świętokrzyskie.  

4838/22 26.01.2022 W sprawie przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 2022” oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2022 roku 

4839/22 26.01.2022 W sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana  Żeromskiego w 

Kielcach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego 

obiektu Teatru im. Stefana  Żeromskiego w Kielcach – II etap”, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT. 

4840/22 26.01.2022 W sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w 

Morawicy. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4834.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4835.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4836.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4837.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4838.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4839.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4840.2022.pdf


4841/22 26.01.2022 W sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Województwa Świętokrzyskiego na koszulkach 

Stowarzyszenia Zawodowy Klub Kolarski Domin Sport ul. Wiśniowa 17A, 29-100 Włoszczowa. 

4842/22 26.01.2022 W sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

4843/22 26.01.2022 W sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Grzeli, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury, 

Transportu i Komunikacji 

4844/22 26.01.2022 W sprawie uchylenia Uchwały Nr 3347/2021 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2021 

r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez 

kierowników samorządowych jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego. 

4845/22 26.01.2022 W sprawie informacji o wykonaniu budżetu województwa za IV kwartał 2021 roku 

4846/22 28.01.2022 W sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Spółce „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Busku-Zdroju. 

4847/22 28.01.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4848/22 28.01.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4849/22 28.01.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4850/22 28.01.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040. 

4851/22 28.01.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4766/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miejskich i 

wiejskich” – w związku z podjętą w dniu 27.01.2022 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.  

4852/22 28.01.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4767/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek Medycznych 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4841.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4842.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4843.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4844.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4845.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4846.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4847.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4848.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4849.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4850.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4851.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4852.2022.pdf


Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” – w związku z podjętą w dniu 27.01.2022 r. Uchwałą 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Uchwałą Zarządu. 

4853/22 28.01.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4787/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2022 

roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok - w związku 

z podjętą w dniu 27 stycznia 2022 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – zmiana dotyczy 

zwiększenia w 2022 roku planu wydatków majątkowych na realizację przez Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego  pn. „Kompleksowa modernizacja 

Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej” o kwotę 326.042,77 zł.  

4854/22 31.01.2022 Przyjęcie Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego oraz udzielenie upoważnienia 

przedstawicielom Zarządu Województwa do zawarcia Kontraktu Programowego dla Województwa 

Świętokrzyskiego w imieniu Zarządu Województwa 

4855/22 2.02.2022 W sprawie: Zmiana Uchwały Nr 3615/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 r. w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – 

Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

4856/22 2.02.2022 W sprawie: zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „KADET” Sandomierz z siedzibą  

w Sandomierzu realizacji zadania publicznego pn. „Popularyzacja i upowszechnianie łyżwiarstwa wśród 

dzieci i młodzieży oraz dorosłych członków na terenie powiatu sandomierskiego”  

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4853.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4854.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4855.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4856.2022.pdf


4857/22 2.02.2022 W sprawie: zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „JUNIOR” Niedźwice z siedzibą  

w Niedźwicach realizacji zadania publicznego pn. „Międzypowiatowe mistrzostwa dzieci  

i młodzieży w narciarstwie alpejskim i snowboardzie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4858/22 2.02.2022 W sprawie: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii 

w Morawicy. 

4859/22 2.02.2022 W sprawie: Zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu realizacji na terenie województwa 

świętokrzyskiego w 2022 roku zadań w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i 

Zwalczania AIDS. 

4860/22 2.02.2022 W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej. 

4861/22 2.02.2022 W sprawie: Skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

4862/22 2.02.2022 W sprawie: Przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku 

i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku w województwie świętokrzyskim oraz 

przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz 

rejonizacji tych upraw w 2022 roku w województwie świętokrzyskim. 

4863/22 2.02.2022 W sprawie: wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Województwa 

Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach w pasie drogowym ulicy Zagnańskiej oraz przy ulicy 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4857.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4857.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4858.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4858.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4859.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4859.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4860.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4860.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4861.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4861.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4862.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4862.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4863.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4863.2022.pdf


Olszewskiego 2A, dla firmy AGRO TRADE Grzegorz Bujak z siedzibą  

w Kielcach. 

4864/22 2.02.2022 W sprawie: Upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

4865/22 2.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4866/22 2.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4867/22 2.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4868/22 2.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4869/22 2.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4870/22 2.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4871/22 2.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4872/22 2.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4873/22 2.02.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040. 

4874/22 2.02.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek 

budżetowych w związku ze zmniejszeniem limitu zobowiązań dla Regionalnego Centrum Naukowo – 

Technologicznego w Podzamczu w 2023 r. 

4875/22 9.02.2022 W sprawie przyjęcia Stanowiska Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego zmiany Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego 

4876/22 9.02.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 2603/20 z dnia 3 września 2020 roku  w sprawie przyjęcia Regulaminu 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 

– „Efektywna i zielona energia” Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4864.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4864.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4865.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4865.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4866.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4866.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4867.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4867.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4868.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4868.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4869.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4869.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4870.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4870.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4871.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4871.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4872.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4872.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4873.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4873.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4874.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4874.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4875.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4875.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4876.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4876.2022.pdf


odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wraz z załącznikami. 

4877/22 9.02.2022 W sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla 

projektu programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 oraz podanie do publicznej 

wiadomości informacji o przystąpieniu do konsultacji. 

4878/22 9.02.2022 W sprawie Przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii w Kielcach. 

4879/22 9.02.2022 W sprawie podziału środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na dotacje 

podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie 

kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej w 2022 roku.   

4880/22 9.02.2022 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2022 r. pn. WYDARZENIA 

4881/22 9.02.2022 W sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze 

województwa świętokrzyskiego. 

4882/22 9.02.2022 W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu z siedzibą w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. „Puchar Polski Kobiet w Bilard” z pominięciem otwartego konkursu ofert 

4883/22 9.02.2022 W sprawie odmowy zlecenia Klubowi Karate „Trójka Sandomierz” z siedzibą w Sandomierzu realizacji 

zadania publicznego pn. „Ogólnopolska Seminarium So-Kyokushin Karate’ z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4877.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4877.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4878.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4878.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4879.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4879.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4880.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4880.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4881.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4881.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.48822022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.48822022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4883.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4883.2022.pdf


4884/22 9.02.2022 W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu z siedzibą w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. „Puchar Europy EURO TOUR” z pominięciem otwartego konkursu ofert 

4885/22 9.02.2022 W sprawie zlecenia Ludowemu Klubowi Sportowemu ZNICZ CHĘCINY z siedzibą w Chęcinach realizacji 

zadania publicznego pn. „I Puchar Polski Kadetów styl wolny – I el do finałów OOM – V Memoriał im. 

Ksawerego Waliszewskiego” z pominięciem otwartego konkursu ofert 

4886/22 9.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4887/22 9.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4888/22 16.02.2022 W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 

2022 rok. 

4889/22 16.02.2022 W sprawie przyjęcia dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji 

Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 (wersja 

18)”. 

4890/22 16.02.2022 W sprawie przyjęcie dokumentu pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach 

Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – wersja Styczeń 2022”. 

4891/22 16.02.2022 W sprawie  zmiany Uchwały Nr 3870/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, 

zwiększenia wartości środków przeznaczonych do zakontraktowania, wyboru projektów do dofinansowania 

oraz zatwierdzenia listy rezerwowej projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 - Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa 

efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4884.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4884.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4885.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4885.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4886.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4886.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4887.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4887.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4888.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4888.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4889.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4889.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4890.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4890.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4891.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4891.2022.pdf


4892/22 16.02.2022 W sprawie: zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr 1293/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

13 listopada 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-263/19 – konkurs poświęcony wsparciu regionalnych 

podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub 

pediatrii. 

4893/22 16.02.2022 W sprawie zatwierdzenia wersji 11.1 dokumentu pn. "Instrukcje wykonawcze Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Kielcach pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów Inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v Osi 

Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" w związku z aktualizacją części procedur i zmianami struktury 

organizacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 

4894/22 16.02.2022 W sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów z 

wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-347/21 w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – 

„Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”; Poddziałanie 8.1.1 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi 

do lat 3”. 

4895/22 16.02.2022 W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Okręgowemu Związkowi Tenisa Stołowego w Kielcach realizacji 

zadania „3 Grand Prix Polski Żaków w Tenisie Stołowym” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4896/22 16.02.2022 W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica z 

siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Zimowy Rajd Bushcraftowy” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4892.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4892.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4893.2022.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4893.2022.zip
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4894.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4894.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4895.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4895.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4896.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4896.2022.pdf


4897/22 16.02.2022 W sprawie zatwierdzenia operacji własnych do realizacji na 2022 rok w ramach Planu operacyjnego na lata 

2022 – 2023 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla województwa 

świętokrzyskiego. 

4898/22 16.02.2022 W sprawie podjęcia działań mających na celu wsparcie gmin województwa świętokrzyskiego w zakresie 

dostosowania istniejących i nowo tworzonych dokumentów planistycznych zagospodarowania 

przestrzennego do ich publikacji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa, udostepnienia gminom 

platformy informatycznej do publikacji ww. dokumentów planistycznych oraz określenie zakresu wsparcia, 

zasad współpracy i opłat za korzystanie z przestrzeni serwerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego. 

4899/22 16.02.2022 W sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji dla Komisji Sejmikowych 

dotyczącej mapy tzw. „białych plam” w dostępie do internetu szerokopasmowego na terenie województwa 

świętokrzyskiego oraz możliwych działań w celu ich eliminacji 

4900/22 16.02.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

4901/22 23.02.2022 W sprawie: Ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 

"Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 

2020. 

4902/22 23.02.2022 W sprawie: wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Skalbmierz na lata 2022 – 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4897.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4897.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4898.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4898.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4899.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4899.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4900.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4900.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4901.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4901.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4902.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4902.2022.pdf


4903/22 23.02.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 3870/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, 

zwiększenia wartości środków przeznaczonych do zakontraktowania, wyboru projektów do dofinansowania 

oraz zatwierdzenia listy rezerwowej projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 - Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa 

efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

4904/22 23.02.2022 W sprawie: zmiany załącznika nr 2 i nr 3 do Uchwały nr 1242/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 30 października 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-255/19 dla 

Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

4905/22 23.02.2022 W sprawie nadania numerów dla dróg powiatowych na obszarze Województwa Świętokrzyskiego. 

4906/22 23.02.2022 W sprawie: Braku zgody na wprowadzenie poprawek zgłoszonych przez Radnych do projektu uchwały w 

sprawie zmian uchwały nr XLI/527/2021 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 

roku w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok oraz braku podstaw do 

podejmowania przez Zarząd inicjatywy uchwałodawczej w tym zakresie. 

4907/22 23.02.2022 W sprawie: Udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 28.02.2022 r. w Warszawie. 

4908/22 23.02.2022 W sprawie: wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na użyczenie mienia 

ruchomego na rzecz podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach planowanego zawarcia 

umów cywilnoprawnych. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4903.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4903.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4904.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4904.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4905.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4905.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4906.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4906.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4907.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4907.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4908.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4908.2022.pdf


4909/22 23.02.2022 W sprawie: wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej 

Górze na użyczenie mienia ruchomego na rzecz podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach 

planowanego zawarcia umów cywilnoprawnych. 

4910/22 23.02.2022 W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 

Sanitarnego w Kielcach na wynajem Wojewodzie Świętokrzyskiemu pomieszczeń biurowych o łącznej 

powierzchni 65,53 m2 z zapleczem socjalnym, mieszczących się w budynku administracyjno – garażowym, 

zlokalizowanych przy ul. Św. Leonarda 10 w Kielcach, na okres od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

4911/22 23.02.2022 W sprawie: powołania komisji, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert oraz oceniającej 

oferty złożone z pominięciem otwartego konkursu ofert, na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań 

publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym, obejmującym przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

4912/22 23.02.2022 W sprawie: powołania Zespołu Opiniującego wnioski w sprawach: - dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z 

potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; - dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów tworzenia i działania zakładów 

aktywności zawodowej. 

4913/22 23.02.2022 W sprawie: powołania Komisji Stypendialnej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego. 

4914/22 23.02.2022 W sprawie: powołania Komisji Stypendialnej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla 

uczniów szkół zawodowych. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4909.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4909.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4910.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4910.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4911.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4911.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4912.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4912.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4913.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4913.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4914.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4914.2022.pdf


4915/22 23.02.2022 W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku. 

4916/22 23.02.2022 W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r. 

4917/22 23.02.2022 W sprawie: odmowy zlecenia SENSHI Starachowickiemu Klubowi Karate KYOKUSHIN z siedzibą w 

Starachowicach realizacji zadania publicznego pn. „Ogólnopolski Turniej Karate Bushi-Do Cup 2022” z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4918/22 23.02.2022 W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. 

4919/22 23.02.2022 W sprawie: Zlecenia Stowarzyszeniu Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno-Wychowawcza 

Jednostki Strzeleckiej 2013 realizacji zadania publicznego pn. „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4920/22 23.02.2022 W sprawie: Zlecenia Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznych ,,Avito Vivit Honore” realizacji zadania 

publicznego pn. Inscenizacja drogi krzyżowej ,,X Szydłowska Pasja 2022” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

4921/22 23.02.2022 W sprawie: zlecenia Jędrzejowskiemu Towarzystwu Kulturalno - Naukowemu realizacji zadania publicznego 

pn. „Wydanie drukiem dwóch monografii historycznych, poświęconych dziejom Jędrzejowa przed 1795 

rokiem” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4922/22 23.02.2022 W sprawie: Zlecenia Kołu Gospodyń Wiejskich „Czerwona Malina” w Kiełczynie realizacji zadania 

publicznego pn. „W kobietach siła – to nasz dzień” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4915.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4915.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4916.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4916.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4917.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4917.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4918.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4918.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4919.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4919.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4920.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4920.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4921.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4921.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4922.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4922.2022.pdf


4923/22 23.02.2022 W sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o opinię w 

sprawie powołania Pana Jacka Rogali na stanowisko dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga 

w Kielcach na następny okres 5 lat bez przeprowadzania konkursu oraz do związków zawodowych 

działających w instytucji i stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj 

działalności prowadzonej przez Filharmonię z prośbą o opinię w sprawie powołania Pana Jacka Rogali na 

stanowisko dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach na następny okres 5 lat. 

4924/22 23.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4925/22 23.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4926/22 23.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4927/22 23.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4928/22 23.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4929/22 23.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4930/22 23.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4931/22 23.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4932/22 23.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4933/22 23.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4934/22 23.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4935/22 23.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4936/22 23.02.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4845/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2022 

roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu województwa za IV kwartał 2021 roku. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4923.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4923.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4924.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4924.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4925.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4925.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4926.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4926.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4927.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4927.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4928.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4928.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4929.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4929.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4930.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4930.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4931.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4931.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4932.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4932.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4933.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4933.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4934.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4934.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4935.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4935.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4936.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4936.2022.pdf


4937/22 23.02.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4786/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2022 

roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2022 rok. 

4938/22 23.02.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4764/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 

4939/22 23.02.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4940/22 24.02.2022 W sprawie  podziału środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na dotacje podmiotową 

z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie kosztów działania 

Zakładów Aktywności Zawodowej w 2022 roku. 

4941/22 28.02.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4765/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na 

lata 2014-2020” – w związku z podjętą w dniu 24.02.2022 r. Uchwałą Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego 

4942/22 2.03.2022 W sprawie przyjęcia Informacji o realizacji Uchwały Nr XXIX/396/21 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. 

4943/22 2.03.2022 W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych za 2021 rok oraz skierowania przedmiotowego dokumentu na posiedzenie Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

4944/22 2.03.2022 W sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2022 

rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4937.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4938.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4939.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4940.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4941.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4942.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4943.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4944.2022.pdf


4945/22 2.03.2022 W sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Kielcach na rok 2022. 

4946/22 2.03.2022 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2022 r. pn. DZIEDZICTWO 

4947/22 2.03.2022 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2022 r. pn. WYDAWNICTWA 

4948/22 2.03.2022 W sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego i podjęcie 

decyzji w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów znajdujących się na Liście stypendystów 

4949/22 2.03.2022 W sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla 

uczniów szkół zawodowych i podjęcie decyzji w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów znajdujących 

się na Liście stypendystów 

4950/22 2.03.2022 W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji przedsięwzięć patriotycznych i obywatelskich w 

województwie świętokrzyskim w roku 2021 w ramach Świętokrzyskiego Programu Edukacji Patriotycznej 

„Młodzież Pamięta”, przygotowanego przez jednostki oświaty i kultury celem skierowania do Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

4951/22 2.03.2022 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji 

zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, 

wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2022 roku 

4952/22 2.03.2022 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4945.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4946.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4947.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4948.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4949.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4950.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4951.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4952.2022.pdf


4953/22 2.03.2022 W sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022r. 

4954/22 2.03.2022 W sprawie zlecenia Katolickiemu Ludowemu Integracyjnemu Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi 

Szachowemu GAMBIT z siedzibą w Starachowicach realizacji zadania publicznego pn. „Festiwal Szachowy 

im. Marii Kaczyńskiej” z pominięciem otwartego konkursu ofert 

4955/22 2.03.2022 W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Kuzushi z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

„Udział zawodników w Brother Olympic Camp Gwiazdy Igrzysk z Lukas Krpalek!” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert 

4956/22 2.03.2022 W sprawie odmowy zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu  „Piłkarska Akademia Skarżyska” z 

siedzibą w Skarżysku-Kamiennej realizacji zadania publicznego pn. Ogólnopolski Turniej Piłkarski „O 

Puchar Lata Zakopane 2022” z pominięciem otwartego konkursu ofert 

4957/22 2.03.2022 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Zabiegane Starachowice z siedzibą w Starachowicach realizacji zadania 

publicznego pn. „Tropem Wilczym Starachowice 2022” z pominięciem otwartego konkursu ofert 

4958/22 2.03.2022 W sprawie zlecenia Fundacji Wsparcia i Rozwoju „DOBRY RUCH” z siedzibą w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. „Witamy WIOSNĘ na sportowo z Fundacją DOBRY RUCH” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

4959/22 2.03.2022 W sprawie zlecenia Kieleckiemu Klubowi Motocyklowemu  „WENA” z siedzibą w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. „Start w Mistrzostwach Europy w Rajdach Enduro”  z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

4960/22 2.03.2022 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sport CK z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

„Siatkarskie Mistrzostwa SP Województwa Świętokrzyskiego” z pominięciem otwartego konkursu ofert 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4953.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4954.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4955.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4956.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4957.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4958.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4959.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4960.2022.pdf


4961/22 2.03.2022 W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Szachowemu „HETMAN” z siedzibą w Ostrowcu 

Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn. „Memoriał Szachowy Ryszarda Nowickiego 2022” z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

4962/22 2.03.2022 W sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Koncepcja przebiegu tras rowerowych na terenie województwa 

świętokrzyskiego”. 

4963/22 2.03.2022 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 

„Jesteśmy” w Skarżysku - Kamiennej realizacji zadania publicznego pt. „Zajęcia profilaktyczne w zakresie 

zooterapii jako forma fizjoterapii”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4964/22 2.03.2022 W sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji i konsultacji społecznych projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Statutu Młodzieżowego Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego 

4965/22 2.03.2022 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli (Katarzyna Kowalewska) 

4966/22 2.03.2022 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli (Paweł Walesic) 

4967/22 2.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4968/22 2.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4969/22 2.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4970/22 2.03.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4787/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2022 

roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok - w związku z podjętą w dniu 24 lutego 2022 r. Uchwałą Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego – zmiana dotyczy zwiększenia w 2022 roku planu wydatków 

majątkowych na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4961.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4962.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4963.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4964.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4965.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4966.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4967.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4968.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4969.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4970.2022.pdf


Czerwonej Górze na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 

Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”; 

4971/22 2.03.2022 W sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 

4972/22 2.03.2022 W sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego 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) 

4973/22 4.03.2022 W sprawie: Przyjęcia zaktualizowanego projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego 2021-2027, celem przedłożenia dokumentu Komisji Europejskiej. 

4974/22 4.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4975/22 4.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

4976/22 9.03.2022 W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań rzeczowo – finansowych za 2021 rok 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

4977/22 9.03.2022 W sprawie przyjęcia zaktualizowanej informacji nt. stanu prac nad nowym programem regionalnym 

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 

4978/22 9.03.2022 W sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 

konkursowym na 2022 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020. 

4979/22 9.03.2022 W sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2022, w pozycji nr 18 – 

kompleksowa usługa szkoleniowa dla pracowników UMWŚ w zakresie standardów obsługi inwestora. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4971.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4972.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4973.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4974.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4975.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4976.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4977.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4978.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4979.2022.pdf


4980/22 9.03.2022 W sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie realizacji zadania publicznego pn. 

Prezentacja MOD OSP Krasocin i Grupy ,, Aplauz” na Ogólnopolskim Przeglądzie Paradnych Orkiestr 

Dętych w Rowach” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4981/22 9.03.2022 W sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Muzeum Zamkowemu w Sandomierzu oraz przyjęcia 

sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji. 

4982/22 9.03.2022 W sprawie zlecenia Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland w 

Warszawie realizacji zadania publicznego pn. Ogólnopolska Konferencja Internistyczna Internus z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4983/22 9.03.2022 W sprawie zlecenia Kieleckiemu Towarzystwu Motorowemu „NOVI KORONA” z siedzibą w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Mistrzostwach Europy w rajdach Enduro” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

4984/22 9.03.2022 W sprawie zlecenia Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Gród” Bodzentyn z siedzibą w 

Bodzentynie realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Turnieju Piłkarskim Szpilki CUP Tychy 2022” 

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4985/22 9.03.2022 W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu z siedzibą w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. „MISTRZOSTWA ŚWIATA W BILARD 10 BIL I 9 BIL - USA/ANGLIA” z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4986/22 9.03.2022 W sprawie zlecenia Klubowi Karate „Trójka Sandomierz” z siedzibą w Sandomierzu realizacji zadania 

publicznego pn. „Ogólnopolska Seminarium So-Kyokushin Karate” z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4980.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4981.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4982.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4983.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4984.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4985.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4986.2022.pdf


4987/22 9.03.2022 W sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez utworzenie Poradni Medycyny Pracy. 

4988/22 9.03.2022 W sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie ograniczenia działalności leczniczej Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Medycyny Sportowej. 

4989/22 9.03.2022 W Sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na instalację 

aparatu HDR. 

4990/22 9.03.2022 W sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na adaptację 

pomieszczeń stacji łóżek w celu zainstalowania tomografu komputerowego. 

4991/22 9.03.2022 W sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na zakup dla 

Bloku Operacyjnego urządzenia do przygotowywania preparatów histopatologicznych – 

zautomatyzowanego systemu dozowania formaliny dla próbek biologicznych. 

4992/22 9.03.2022 W sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na zakup systemu 

do poprawy procesów diagnostycznych w Zakładzie Patologii Nowotworów. 

4993/22 9.03.2022 W sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na wymianę 

agregatu wody lodowej. 

4994/22 9.03.2022 W sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na zakup dwóch 

sztuk ultrazamrażalek (-80 C). 

4995/22 9.03.2022 W sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na wykonanie 

klimatyzacji w Klinice Hematologii i w Zakładzie Patologii Nowotworów. 

4996/22 9.03.2022 W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. św. Rafała w 

Czerwonej Górze na wyposażenie w aparaturę medyczną i sprzęt medyczny. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4987.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4988.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4989.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4990.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4991.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4992.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4993.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4994.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4995.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4996.2022.pdf


4997/22 9.03.2022 W sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w 

Kielcach. 

4998/22 9.03.2022 W sprawie zlecenia Buskiemu Klubowi Jeździeckiemu „Wiraż” w Busku - Zdroju realizacji zadania 

publicznego pt. „Zajęcia hipoterapeutycznej jazdy konnej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

niepełnosprawnych ruchowo oraz intelektualnie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

4999/22 9.03.2022 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz zabezpieczenia środków w ramach trybu z 

pominięciem otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

5000/22 9.03.2022 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku z zakresu przeciwdziałania przemocy. 

5001/22 9.03.2022 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz zabezpieczenia środków w ramach trybu 

pozakonkursowego dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku z zakresu pomocy społecznej. 

5002/22 9.03.2022 W sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON w 2021 roku. 

5003/22 9.03.2022 W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Pani Marii 

Fidzińskiej-Dziurzyńskiej – Skarbnika Województwa Świętokrzyskiego do reprezentowania wierzyciela 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4997.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4998.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.4999.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5000.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5001.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5002.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5003.2022.pdf


w sprawach związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi w ramach programów 

realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020. 

5004/22 9.03.2022 W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Pani Katarzynie 

Ziółkowskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego do reprezentowania wierzyciela w sprawach związanych z 

odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi w ramach programów realizowanych z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

5005/22 9.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5006/22 9.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5007/22 9.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5008/22 9.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5009/22 9.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5010/22 16.03.2022 W sprawie: Zmiany Uchwały Nr 3550/18 z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, 

zwiększenia poziomu środków przeznczonych do zakontraktowania i wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-

IZ.00-26-105/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie 

i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKTY PARASOLOWE Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

5011/22 16.03.2022 W sprawie: zmiany uchwały nr 4016/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2021 

roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5004.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5005.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5006.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5007.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5008.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5009.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5010.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5011.2022.pdf


Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego 

realizacji 

5012/22 16.03.2022 W sprawie: zmiany Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-

140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna 

i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

oraz zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 3453/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia 

konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 – konkurs dedykowany chorobom układu krążenia w 

ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna i 

społeczna’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

5013/22 16.03.2022 W sprawie: Zmiany Uchwały Nr 1202/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 października 

2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-

IZ.00-26-282/19 w ramach Osi priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które 

realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji 

ogólnoustrojowej dedykowanej chorobom układu kostno-mięśniowego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami oraz zmiany 

załącznika nr 2 do Uchwały Nr 2075/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 maja 2020 

roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów w ramach jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-282/19 – konkurs poświęcony wsparciu regionalnych 

podmiotów leczniczych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne świadczenia opieki 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5012.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5013.2022.pdf


zdrowotnej w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dedykowanej chorobom układu kostno-

mięśniowego. 

5014/22 16.03.2022 W sprawie: Zmiana załącznika nr 2 i nr 3 do Uchwały nr 3788/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-

26-156/17w ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój miast Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich 

i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

5015/22 16.03.2022 W sprawie: Zmiany uchwały nr 2602/17 w sprawie przyjęcia wzoru umowy o finansowanie projektu pn.: 

Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.6 ,,Instrumenty finansowe dla MŚP” Osi priorytetowej 2 

,,Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. 

5016/22 16.03.2022 W sprawie: Przyjęcia zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

5017/22 16.03.2022 W sprawie: zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w 

ramach konkursu RPSW.08.01.01-IZ.00-26-347/21 oraz zmiany uchwały nr 4894/22 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych 

projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania w Konkursie nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-347/21 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – „Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo”; Poddziałanie 8.1.1 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3”. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5014.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5015.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5016.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5017.2022.pdf


5018/22 16.03.2022 W sprawie: określenia zasad i opłat za korzystanie z aplikacji internetowych i przestrzeni serwerowej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przez urzędy gmin/powiatów, Samorządowe 

Jednostki Organizacyjne, Jednostki Organizacyjne Województwa Świętokrzyskiego, organizacje 

pozarządowe oraz spółki prawa handlowego, których udziałowcem jest Województwo Świętokrzyskie. 

5019/22 16.03.2022 W sprawie: Przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uzupełnienia informacji dla Komisji 

Sejmikowych dotyczącej mapy tzw. „białych plam” w dostępie do internetu szerokopasmowego na terenie 

województwa świętokrzyskiego oraz możliwych działań w celu ich eliminacji. 

5020/22 16.03.2022 W sprawie: Rozpatrzenia wyników konsultacji dotyczących przeprowadzenia konsultacji i konsultacji 

społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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) 

5021/22 16.03.2022 W sprawie: zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5022/22 16.03.2022 W sprawie: zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5023/22 16.03.2022 W sprawie: zatwierdzenia programu kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach 

5024/22 16.03.2022 W sprawie: udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny 

Pracy w Kielcach 

5025/22 16.03.2022 W sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnej o łącznej kwocie 18.000,00 zł ciążącej na (…) oraz 

umorzenia odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych z tytułu pobierania stypendium 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5018.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5019.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5020.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5021.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5022.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5023.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5024.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5025.2022.pdf


przyznawanego przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim 

 ( łączna kwota powyżej 20.000,00 zł.) 

5026/22 16.03.2022 W sprawie: w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2022 r. pn. 

WYDARZENIA, DZIEDZICTWO i WYDAWNICTWA. 

5027/22 16.03.2022 W sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania w 2022 r. 

5028/22 16.03.2022 W sprawie: zlecenia Fundacji im. Jerzego Zaremby w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

Konferencja „Edukacja na miarę człowieka. Strategie przyszłości szkoły” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

5029/22 16.03.2022 W sprawie: zlecenia Uczniowskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „ŻAK” z siedzibą w 

Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Brother Olympic Camp Gwiazdy Igrzysk 2022 z pominięciem 

otwartego konkursu ofert 

5030/22 16.03.2022 W sprawie: zlecenia SENSHI Starachowickiemu Klubowi Karate Kyokushin z siedzibą w Starachowicach 

realizacji zadania publicznego pn. Ogólnopolski Turniej Karate Bushi-Do Cup 2022 z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

5031/22 16.03.2022 W sprawie: odmowy zlecenia Parafialnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu DEKO Włoszczowa 

realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd i udział 2 drużyn Trampkarzy Starszych (rocznik 2007) i 

Trampkarzy Młodszych (rocznik 2008) PUKS DEKO WŁOSZCZOWA na Międzynarodowy Turniej Piłki 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5026.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5027.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5028.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5029.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5030.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5031.2022.pdf


Nożnej Podhale CUP 2022 organizowany w dniach 4-6.03.2022 w Nowym Targu” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert 

5032/22 16.03.2022 W sprawie: zlecenia Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „GULIWER” z siedzibą w 

Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Organizacja Pucharu Polski Kadetek i Kadetów, Młodziczek 

i Młodzików oraz Dzieci w Sumo (Eliminacje do Mistrzostw Europy) z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

5033/22 16.03.2022 W sprawie: zlecenia Miejskiemu Klubowi Sportowemu „ORLICZ” z siedzibą w Suchedniowie realizacji 

zadania publicznego pn. Organizacja Międzynarodowego Turnieju w Badmintonie dla Dzieci i Młodzieży 

XVIII Puchar Gór Świętokrzyskich, Memoriał im. Stefana Pawlukiewicza z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

5034/22 16.03.2022 W sprawie: zlecenia Klubowi Sportowemu STELLA z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego 

pn. Puchar Polski Juniorów Młodszych z pominięciem otwartego konkursu ofert 

5035/22 16.03.2022 W sprawie: zlecenia Świętokrzyskiemu Okręgowemu Związkowi Tenisa Stołowego z siedzibą w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. 8 Grand Prix Polski Weteranów w Tenisie Stołowym z pominięciem 

otwartego konkursu ofert 

503622 16.03.2022 W sprawie: w sprawie zmiany Uchwały Nr 2307/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 

lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia procedury lokowania wolnych środków budżetu Województwa 

Świętokrzyskiego na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący bankową obsługę 

budżetu oraz upoważnienia do podejmowania decyzji w sprawie wyboru banku i lokowania w nim 

wolnych środków finansowych, zmienionej Uchwałą Nr 1610/20 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5032.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5033.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5034.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5035.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5036.2022.pdf


5037/22 16.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5038/22 16.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5039/22 16.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5040/22 16.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5041/22 16.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5042/22 16.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5043/22 16.03.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 

2040. 

5044/22 16.03.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4764/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 

r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5037.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5038.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5039.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5040.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5041.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5042.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5043.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5044.2022.pdf


5037/22 16.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5038/22 16.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5039/22 16.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5040/22 16.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5041/22 16.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5042/22 16.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5043/22 16.03.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 

2040. 

5044/22 16.03.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4764/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 

r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 

5045/22 18.03.2022 zmian w budżecie województwa na 2022 rok 

5046/22 23.03.2022 W sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2021 rok, sporządzonych 

przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 

Województwo Świętokrzyskie.  

5047/22 23.03.2022 W sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie ograniczenia działalności leczniczej Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Chorób Płuc i 

Gruźlicy dla Dzieci w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze 

zlokalizowanej w Kielcach, ul. Jagiellońska 72. 

5048/22 23.03.2022 W sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze oraz zatwierdzenia jego tekstu jednolitego. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5037.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5037.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5038.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5038.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5039.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5039.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5040.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5040.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5041.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5041.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5042.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5042.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5043.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5043.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5044.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5044.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5045.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5045.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5046.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5046.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5047.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5047.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5048.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5048.2022.pdf


5049/22 23.03.2022 W sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy w Kielcach oraz możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora 

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w 

Kielcach. 

5050/22 23.03.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 541/01 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 listopada 2001 

r. w sprawie: powołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. 

5051/22 23.03.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 3749/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2018 

r. w sprawie: powołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 

Sanitarnego w Kielcach. 

5052/22 23.03.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 551/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 08 maja 2019 r. w 

sprawie: powołania Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. 

5053/22 23.03.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 1104/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2019 

r. w sprawie: powołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

5054/22 23.03.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 1575/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2020 

r. w sprawie: powołania Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w 

Czerwonej Górze. 

5055/22 23.03.2022 W sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i 

Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

5056/22 23.03.2022 W sprawie udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5049.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5049.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5050.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5050.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5051.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5051.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5052.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5052.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5053.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5053.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5054.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5054.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5055.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5055.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5056.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5056.2022.pdf


5057/22 23.03.2022 W sprawie ustalenie terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu 

poddziałania "Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW). 

5058/22 23.03.2022 W sprawie powiadomienia Zarządu Powiatu Pińczowskiego i Powiatu Kieleckiego o zamiarze podjęcia 

uchwały w trybie art. 10 ust. 5a ustawy o drogach publicznych w zakresie odcinka starodroży drogi 

krajowej nr 78 od km 224+431 do km 225+111 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 i od km 

225+585 do km 225+900, tj. granicy powiatu pińczowskiego/kieleckiego (teren powiatu kieleckiego). 

5059/22 23.03.2022 W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Kielcach za rok 2021. 

5060/22 23.03.2022 W sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2022 

5061/22 23.03.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4032/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2018 

roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia wartości środków przeznaczonych do 

zakontraktowania i warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-134/17 - Oś Priorytetowa 3 – 

Efektywna i zielona energia, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

5062/22 23.03.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 1184/19 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcie 

konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5057.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5057.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5058.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5058.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5059.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5059.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5060.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5060.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5061.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5061.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5062.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5062.2022.pdf


RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących 

zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu 

krajowego infrastruktury transportu publicznego. 

5063/22 23.03.2022 W sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Teatru im. Stefana Żeromskiego w 

Kielcach. 

5064/22 23.03.2022 W sprawie odwołania Pana Jacka Sabata ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. 

Józefa Piłsudskiego w Kielcach. 

5065/22 23.03.2022 W sprawie powołania komisji opiniującej oferty wniosków o udzielenie dotacji w 2022 r. na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. 

5066/22 23.03.2022 W sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara 

Kolberga w Kielcach. 

5067/22 23.03.2022 W sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w 

Kielcach.  

5068/22 23.03.2022 W sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 

2022 r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5063.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5063.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5064.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5064.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5065.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5065.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5066.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5066.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5067.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5067.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5068.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5068.2022.pdf


5069/22 23.03.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 4639/2021 w sprawie przyznania stypendiów Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego w roku akademickim 2021/2022 dla studiujących na świętokrzyskich uczelniach 

Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu.  

5070/22 23.03.2022 W sprawie odmowy zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu CELSIUM z siedzibą w Skarżysku -

Kamiennej realizacji zadania publicznego pn. „II Skarżyski Turniej Tańca Sportowego” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

5071/22 23.03.2022 W sprawie odmowy zlecenia Klubowi Sportowemu Sportów Siłowych i Kulturystyki WIKING z siedzibą 

w Starachowicach realizacji zadania publicznego pn. „Trenuj z Wikingiem, bądź jak mistrz – Jarosław 

Olech zostań mistrzem” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5072/22 23.03.2022 W sprawie odmowy zlecenia Klubowi Sportowemu „Tęcza Społem” z siedzibą w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Europy w trójboju siłowym Pilzno, Czechy” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert.  

5073/22 23.03.2022 W sprawie odmowy zlecenia Towarzystwu Sportowemu AKWEDUKT z siedzibą w Kielcach realizacji 

zadania „Zgrupowanie sportowe – Denia”z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5074/22 23.03.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla firmy ADT MEDICA Aneta Duda – Tazbir z siedzibą w Kielcach na 

dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, 

położoną w Kielcach w pasie drogowym ulicy Żelaznej.  

5075/22 23.03.2022 W sprawie wprowadzenia zmian w „Planie Zamówień publicznych na 2022 rok” w zakresie zwiększenia 

kwoty na materiały biurowe dla oddziału IV Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO (Punkt 

Informacyjny Funduszy Europejskich) wynikających z realizacji „Umowy dotacji dotyczącej realizacji 

projektu Pomocy Technicznej” nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dn. 19.05.2014 r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5069.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5069.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5070.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5070.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5071.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5071.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5072.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5072.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5073.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5073.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5074.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5074.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5075.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5075.2022.pdf


5076/22 23.03.2022 W sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5077/22 23.03.2022 W sprawie powołania komisji konkursowej i procedury opiniowania ofert złożonych w trybie ogłaszanych 

otwartych konkursów ofert oraz ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.  

5078/22 23.03.2022 W sprawie zatwierdzenia zmiany w „Zbiorczym Rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2022 rok. 

5079/22 23.03.2022 W sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego 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) 

5080/22 23.03.2022 W sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Raportu z działalności Rzecznika 

Funduszy Europejskich Województwa Świętokrzyskiego za rok 2021. 

5081/22 23.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5082/22 23.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5083/22 23.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5084/22 28.03.2022 W sprawie informacji o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego. 

5085/22 30.03.2022 W sprawie: Przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2021 przedłożonych 
przez samorządowe instytucje kultury. 

5086/22 30.03.2022 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych  
z zakresu kultury pn. WYDARZENIA w 2022 r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5076.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5076.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5077.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5077.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5078.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5078.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5079.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5079.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5080.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5080.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5081.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5081.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5082.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5082.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5083.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5083.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5084.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5084.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5085.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5085.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5086.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5086.2022.pdf


5087/22 30.03.2022 W sprawie: Udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego 
w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie w 2022 roku podatku VAT związanego  
z wydatkami inwestycyjnymi finansowymi ze środków z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

5088/22 30.03.2022 W sprawie: zmiany uchwały nr 867/19 dot. udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla 
Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. 

5089/22 30.03.2022 W sprawie: wyrażenia woli budowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Obice, łączącej drogę krajową 
nr 73 z drogą wojewódzką nr 766. 

5090/22 30.03.2022 W sprawie: wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy 
Ćmielów na lata 2021 - 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej w województwie. 

5091/22 30.03.2022 W sprawie: Przyjęcia dokumentu, pn.: „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 13)”. 

5092/22 30.03.2022 W sprawie: Przyjęcia dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji 
Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 
(wersja 19)”. 

5093/22 30.03.2022 W sprawie: Przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 53). 

5094/22 30.03.2022 W sprawie: udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności w postępowaniach administracyjnych. 
5095/22 30.03.2022 W sprawie: upoważnienia do dokonywania czynności. 
5096/22 30.03.2022 W sprawie: upoważnienia do dokonywania czynności w ramach projektów. 
5097/22 30.03.2022 W sprawie: zmiany uchwały nr 4312/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2021 

r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Kielcach. 

5098/22 30.03.2022 W sprawie: przyjęcia Informacji oraz Sprawozdania z realizacji „Programu ochrony powietrza dla 
województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”. 

5099/22 30.03.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 4816/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 stycznia 
2022 roku w sprawie: zatwierdzenia „Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2022 rok”. 

5100/22 30.03.2022 W sprawie: Przyjęcia Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2022 
uwzględniającego rezultaty Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2021. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5087.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5087.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5088.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5088.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5089.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5089.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5090.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5090.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5091.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5091.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5092.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5092.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5093.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5093.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5094.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5094.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5095.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5095.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5096.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5096.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5097.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5097.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5098.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5098.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5099.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5099.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5100.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5100.2022.pdf


5101/22 30.03.2022 W sprawie: ustalenia podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie 
w 2022 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań. 

5102/22 30.03.2022 W sprawie: udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup 
łóżek porodowych AVE z wyposażeniem dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii. 

5103/22 30.03.2022 W sprawie: udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup 
samochodu transportowo-samochodowego. 

5104/22 30.03.2022 W sprawie: udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup 
endoskopowego toru wizyjnego wraz z oprzyrządowaniem dla Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej 
i Endokrynologicznej. 

5105/22 30.03.2022 W sprawie: wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań 
publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności 
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

5106/22 30.03.2022 W sprawie: wyrażenie zgody na udział Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 
na udział w projekcie DigitalTA o numerze 101055620 realizowanego w ramach projektu Erasmus+. 

5107/22 30.03.2022 W sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w trybie otwartych konkursów 
ofert na realizacje zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  
w roku 2022r. 

5108/22 30.03.2022 W sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert 
pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa 
Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i 
obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2022 roku. 

5109/22 30.03.2022 W sprawie: zlecenia Spółdzielni Socjalnej Salve Regina z siedzibą w Sandomierzu realizacji zadania 
publicznego pn. „Turniej Gier Planszowych – Szachy Sandomierskie” z pominięciem otwartego konkursu 
ofert. 

5110/22 30.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 
5111/22 30.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 
5112/22 30.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 
5113/22 30.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 
5114/22 30.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 
5115/22 30.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 
5116/22 30.03.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5101.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5101.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5102.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5102.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5103.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5103.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5104.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5104.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5105.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5105.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5106.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5106.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5107.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5107.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5108.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5108.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5109.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5109.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5110.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5110.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5111.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5111.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5112.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5112.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5113.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5113.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5114.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5114.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5115.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5115.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5116.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5116.2022.pdf


5117/22 30.03.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 

– 2040. 

5118/22 30.03.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 4765/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 

2021 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w 

ramach RPO na lata 2014-2020”. 

5119/22 30.03.2022 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2021 

rok 

5120/22 30.03.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 4845/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 

2022 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu województwa za IV kwartał 2021 roku 

5121/22 1.04.2022 W sprawie poddania konsultacjom i konsultacjom społecznym projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. 

5122/22 6.04.2022 W sprawie określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów 
poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 
młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania 
zawodowego w województwie świętokrzyskim.  

5123/22 6.04.2022 W sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji dotyczących przeprowadzenia konsultacji i konsultacji 
społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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). 

5124/22 6.04.2022 W sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2022. 
5125/22 6.04.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 

2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5117.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5117.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5118.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5118.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5119.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5119.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5120.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5120.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5121.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5121.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5122.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5122.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5123.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5123.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5124.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5124.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5125.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5125.2022.pdf


5126/22 6.04.2022 W sprawie wydania opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do Aneksu nr 1 do opracowania 
pn.: „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Pińczów” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką 
energetyczną państwa. 

5127/22 6.04.2022 W sprawie udzielenia Panu Jerzemu Wronie Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach pełnomocnictwa do reprezentowania i działania w imieniu Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego przed Ministrem Infrastruktury w postępowaniu o rozgraniczenie 
gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych 
gruntów. 

5128/22 6.04.2022 W sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego 
na lata 2022 - 2026 z perspektywą do roku 2030”. 

5129/22 6.04.2022 W sprawie w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych 
Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022r. 

5130/22 6.04.2022 W sprawie przyznania stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. 
5131/22 6.04.2022 W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego. 
5132/22 6.04.2022 W sprawie udzielenia dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na 

zakup lampy RTG do tomografu komputerowego oraz pompy obiegu chłodzenia. 
5133/22 6.04.2022 W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup 

systemu monitorowania pacjentów odcinek A Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i 
Endokrynologicznej. 

5134/22 6.04.2022 W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup 
kabiny do fototerapii na potrzeby Poradni Dermatologicznej. 

5135/22 6.04.2022 W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. św. Rafała 
w Czerwonej Górze na roboty adaptacyjne i modernizacyjne w roku 2022. 

5136/22 6.04.2022 W sprawie udzielenia dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. św. 
Rafała w Czerwonej Górze na kompleksową naprawę układu chłodzenia nr 1 Bloku Operacyjnego. 

5137/22 6.04.2022 W sprawie udzielenia dotacji podmiotowej Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy w 
wysokości 42 500,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób 
wykonujących zawody medyczne. 

5138/22 6.04.2022 W sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w 
Czarnieckiej Górze na lata 2021-2023 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5126.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5126.2022.pdf
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https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5128.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5128.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5129.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5129.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5130.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5130.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5131.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5131.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5132.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5132.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5133.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5133.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5134.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5134.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5135.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5135.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5136.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5136.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5137.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5137.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5138.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5138.2022.pdf


5139/22 6.04.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 5049/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2022r. w 

sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 

w Kielcach oraz możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy w Kielcach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach. 

5140/22 6.04.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 541/01 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 listopada 2001 r. w 

sprawie: powołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, zmienionej uchwałą Nr 5050/22 z dnia 23 

marca 2022 r. 

5141/22 6.04.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 3749/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w 

sprawie: powołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 

w Kielcach, zmienionej uchwałą Nr 5051/22 z dnia 23 marca 2022 r. 

5142/22 6.04.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 551/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 08 maja 2019 r. w 

sprawie: powołania Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zmienionej uchwałą Nr 

5052/22 z dnia 23 marca 2022 r. 

5143/22 6.04.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 1104/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2019 r. w 

sprawie: powołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, zmienionej 

uchwałą Nr 5053/22 z dnia 23 marca 2022r. 

5144/22 6.04.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 1575/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w 
sprawie: powołania Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, 
zmienionej uchwałą Nr 5054/22 z dnia 23 marca 2022 r. 

5145/22 6.04.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na usunięcie drzew 
z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. 
Jagiellońskiej 72, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 393/20 o pow. 
1,1718 ha. 

5146/22 6.04.2022 W sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Wsi Kieleckiej. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5139.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5140.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5141.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5142.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5143.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5144.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5145.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5146.2022.pdf


5147/22 6.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 
5148/22 6.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 
5149/22 6.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 
5150/22 6.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 
5151/22 13.04.2022 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 o pow. 4,2088 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w 

użytkowaniu wieczystym Gminy Kije. 

5152/22 13.04.2022 W sprawie: wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Oleśnica do roku 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

województwie. 

5153/22 13.04.2022 W sprawie: wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Piekoszów 

na lata 2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

województwie. 

5154/22 13.04.2022 W sprawie: Przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 54). 

5155/22 13.04.2022 W sprawie: zmiany Uchwały nr 3870/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku (z póź. zm.) w sprawie rozstrzygnięcia 

konkursu, zwiększenia wartości środków przeznaczonych do zakontraktowania, wyboru projektów do 

dofinansowania oraz zatwierdzenia listy rezerwowej projektów w ramach jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 - Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia Działanie 

3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

oraz zmiany Uchwały nr 4903/22 zmieniającej Uchwałę nr 3870/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5147.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5148.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5149.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5150.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5151.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5152.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5353.2022_plik dostepny cyfrowo.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5154.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5155.2022.pdf


rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia wartości środków przeznaczonych do zakontraktowania, wyboru 

projektów do dofinansowania oraz zatwierdzenia listy rezerwowej projektów w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 - Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia 

Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020. 

5156/22 13.04.2022 W sprawie: Zmiany Uchwały Nr 1202/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 października 2019 

roku w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-

282/19 w ramach Osi priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i 

społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują na rzecz osób 

dorosłych stacjonarne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dedykowanej 

chorobom układu kostno-mięśniowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami oraz zmiany Uchwały Nr 2075/20 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru 

projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-282/19 – konkurs 

poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne 

świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dedykowanej chorobom układu kostno-

mięśniowego. 

5157/22 13.04.2022 W sprawie: Wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym na okres 3 

lat przez Pana (…) , prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo Usługowa „Telmed”, 

Szkoła Pilotażu "Skywings". 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5156.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5157.2022.pdf


5158/22 13.04.2022 W sprawie: Wyrażenie zgody na udostępnienie do korzystania na okres od 25.06.2022 do 26.06.2022 r. firmie 

(…) części terenu lotniska w Masłowie k/Kielc na potrzeby zorganizowania festynu. 

5159/22 13.04.2022 W sprawie: wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa 

świętokrzyskiego na 2023 rok oraz przyjęcie zaktualizowanego projektu rzeczowo-finansowego wydatkowania 

w latach 2022 - 2023 środków Funduszu Kolejowego 

5160/22 13.04.2022 W sprawie: Wyrażenia zgody na nieuiszczenie zaliczki na poczet kosztów postępowania upadłościowego (…). 

5161/22 13.04.2022 W sprawie: 1) powołania Zespołu Opiniującego oraz określenia procedury opiniowania wniosków o wpis do 

rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych 

korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

2) udzielenia upoważnienia dla Pani Renaty Janik – Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego do 

wydawania w imieniu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego opinii do wniosków o wpis do rejestru 

ośrodków (...), a także podpisywania innych dokumentów dotyczących realizacji tego zadania. 

5162/22 13.04.2022 W sprawie: powołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

5163/22 13.04.2022 W sprawie: udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 159 

000,00 zł na zakup bezprzewodowych kardiotokografów dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii. 

5164/22 13.04.2022 W sprawie: udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 1 570 000,00 

zł na wyposażenie Budynku Głównego w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu 

Sygnalizacji Pożaru. 

5165/22 13.04.2022 W sprawie: udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 580 000,00 

zł na realizację zadania polegającego na wydzieleniu korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za pomocą 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5158.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5190.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5160.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5161.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5162.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5163.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5164.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5165.2022.pdf


drzwi dymoszczelnych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w Budynku Świętokrzyskiego Centrum 

Kardiologii. 

5166/22 13.04.2022 W sprawie: udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na 

modernizację dróg wewnętrznych – etap II. 

5167/22 13.04.2022 W sprawie: Przyjęcia sprawozdania z wykonania zadań realizowanych w 2021 roku przez województwo 

świętokrzyskie w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-

2021. 

5168/22 13.04.2022 W sprawie: Przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. 

5169/22 13.04.2022 W sprawie: Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia 

Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2022-2025. 

5170/22 13.04.2022 W sprawie: wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury pn. 

DZIEDZICTWO w 2022 r. 

5171/22 13.04.2022 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia 

„Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów Talenty Świętokrzyskie”. 

5172/22 13.04.2022 W sprawie: skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla uczniów”. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5166.2022.pdf
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5173/22 13.04.2022 W sprawie: skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla studentów”. 

5174/22 13.04.2022 W sprawie: odmowy zlecenia Ludowemu Uczniowskiemu Katolickiemu Klubowi Sportowemu 

LUKKS Kielce z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „III Festiwal Szachowy – 

MAJÓWKA SZACHOWA 2022” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5175/22 13.04.2022 W sprawie: odmowy zlecenia Opatowskiemu Klubowi Miłośników Sportu z siedzibą w Opatowie 

realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci 

i młodzieży w powiecie opatowskim” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5176/22 13.04.2022 W sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 

Świętokrzyskiego na utrzymanie, rozwój i promocję portalu www.greenvelo.pl i aplikacji mobilnej 

oraz utrzymanie oznakowania szlaku rowerowego Green Velo i witaczy w Województwie 

Świętokrzyskim. 

5177/22 13.04.2022 W sprawie: wyboru ofert oraz podziału środków na realizację zadań z zakresu turystyki i 

krajoznawstwa w 2022 r. 

5178/22 13.04.2022 W sprawie: Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do Planu zamówień publicznych na 2022 

rok. 

5179/22 13.04.2022 W sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

5180/22 13.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5181/22 13.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5173.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5174.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5175.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5176.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5177.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5178.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5179.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5180.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5181.2022.pdf


5182/22 13.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5183/22 13.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5184/22 13.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5185/22 13.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5186/22 13.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5187/22 13.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5188/22 13.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5189/22 13.04.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4786/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 

stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2022 rok. 

5190/22 13.04.2022 W sprawie przyjęcia „Informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku bankowego, na którym 

gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok”.  

5191/22 13.04.2022 W sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z 

Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

5192/22 13.04.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4764/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 

grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek 

budżetowych. 

5193/22 20.04.2022 W sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach do 

podpisywania z Instytucją Zarządzającą Porozumień o powierzenie realizacji w województwie Osi 

Priorytetowej VI „Pomoc Techniczna” i Działań ujętych w Priorytecie Inwestycyjnym 8 Osi 

Priorytetowej I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój oraz realizacji wynikających z nich zadań, jak również możliwości udzielania 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5182.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5183.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5184.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5185.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5186.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5187.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5188.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5189.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5190.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5191.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5192.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5193.2022.pdf


przez Dyrektora WUP dalszych upoważnień Wicedyrektorowi oraz kierownikom komórek 

organizacyjnych a w razie ich nieobecności osobom zastępującym. 

5194/22 20.04.2022 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju 

Gminy Połaniec na lata 2021 - 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia 

polityki przestrzennej w województwie. 

5195/22 20.04.2022 W sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy w sprawie dalszego wykorzystania przez 

Beneficjenta środków dofinansowania Projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działania 1.3 „Tworzenie i 

rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. Rozwój 

przedsiębiorczości oraz wzoru Kwartalnej informacji z postępu realizacji Projektu. 

5196/22 20.04.2022 W sprawie przyjęcia zmian w Rocznych Planach Działań Pomocy Technicznej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2022 w 

zakresie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 

5197/22 20.04.2022 W sprawie zmiany załącznika nr 2 i nr 3 do Uchwały nr 1242/19 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.02.05.00-IZ.00-26-255/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.  

5198/22 20.04.2022 W sprawie przyjęcia Regulaminu naboru dotyczącego udzielania voucherów dla przedsiębiorstw 

wraz z załącznikami w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie 

świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz informacji nt. 

ogłoszenia V naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych. 

5199/22 20.04.2022 W sprawie zatwierdzenia Tabel wdrażania rekomendacji dotyczących badań ewaluacyjnych: 1) 

„Wpływ wsparcia RPOWŚ 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług 

społecznych i zdrowotnych na obszarze województwa świętokrzyskiego”, 2) „Badanie 

osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu (II etap)”.  

5200/22 20.04.2022 W sprawie zmiany załącznika nr 2 i nr 3 do Uchwały nr 3788/18 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5194.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5195.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5196.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5197.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5198.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5199.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5200.2022.pdf


RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast”, Działania 6.5 

„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

5201/22 20.04.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 3120/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 dla Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako 

element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

5202/22 20.04.2022 W sprawie zgłoszenia partnerstw JST z województwa świętokrzyskiego do udziału w projekcie 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”. 

5203/22 20.04.2022 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w dniu 26.04.2022 r. na Walnym 

Zgromadzeniu „POLREGIO” Spółka Akcyjna oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu 

Województwa Świętokrzyskiego. 

5204/22 20.04.2022 W sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 26.04.2022 r. w Warszawie.  

5205/22 20.04.2022 W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Campeones Wąchock realizacji zadania publicznego pn. 

Cysterskie smaki na przestrzeni wieków z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5206/22 20.04.2022 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadań  publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku. 

5207/22 20.04.2022 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych w otwartym konkursie ofert pn. 

„Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy 

społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2022 roku. 

5208/22 20.04.2022 W sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i 

wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu 

świętokrzyskiego w 2022 roku. 

5209/22 20.04.2022 W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Pactum Scyzory z siedzibą w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. „Udział w turnieju finałowym o puchar Europy Euro CUP II” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5201.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5202.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5203.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5204.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5205.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5206.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5207.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5208.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5209.2022.pdf


5210/22 20.04.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 2422/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 2017 

roku w sprawie przyjęcia do realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Regionalny Program 

Zdrowotny w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych 

na działanie pyłu zwłókniającego”, zmienionej uchwałą nr 3598/21 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

5211/22 27.04.2022 W sprawie: Deklaracji przyjęcia mechanizmu współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe 

życie dla Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn.: 

,,Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w 

zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się 

nieformalne)” 

5212/22 27.04.2022 W sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3  ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie realizacji 

zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku z zakresu ekonomii społecznej. 

5213/22 27.04.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 4879/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2022 

roku w sprawie podziału środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na dotację 

podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie 

kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej w 2022 roku. 

5214/22 27.04.2022 W sprawie: wyboru ofert i podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w 2022 

r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5210.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5211.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5212.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5213.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5214.2022.pdf


5215/22 27.04.2022 W sprawie: wyboru ofert i podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania z 

zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r. 

5216/22 27.04.2022 W sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 

2022 na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie: 1. dofinansowania robót 

budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dotyczących 

obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki 

tych obiektów, 2. dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. 

5217/22 27.04.2022 W sprawie: zmiany uchwały nr 3395/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 

roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17 w ramach Osi 

Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020. 

5218/22 27.04.2022 W sprawie: Zmiany Uchwały Nr 4550/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 

2021 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów 

oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na 

lata 2014-2020 w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami. 

5219/22 27.04.2022 W sprawie: Podjęcia uchwały w przedmiocie akceptacji aktualizacji Rocznego Planu Kontroli 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 

obrachunkowy 2021/2022. 

5220/22 27.04.2022 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4219/21 z dnia 1 września 2021 

r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa Świętokrzyskiego. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5215.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5216.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5217.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5218.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5219.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5220.2022.pdf


5221/22 27.04.2022 W sprawie: przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji o stanie realizacji projektu 
„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego w 
ramach RPOWŚ 2014-2020 na Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

5222/22 27.04.2022 W sprawie: Przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy w Kielcach. 

5223/22 27.04.2022 W sprawie: zmiany uchwały nr 2838/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 lipca 2017 r. 
w sprawie przyjęcia do realizacji „Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie kompleksowej 
rehabilitacji pulmonologicznej w ramach profilaktyki wtórnej u osób w wieku aktywności zawodowej 
cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego (CRD)”, zmienionej uchwałą nr 3972/18 Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. 

5224/22 27.04.2022 W sprawie: wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury pn. 
WYDAWNICTWA w 2022 r. 

5225/22 27.04.2022 W sprawie: Zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Dzieci Żołnierzy Wyklętych w Kielcach 
realizacji zadania publicznego pn. ,,Oni walczyli o wolną Polskę” z pominięciem otwartego konkursu 
ofert. 

5226/22 27.04.2022 W sprawie: Zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Perfekta realizacji zadania publicznego pn. 
IX Open Polish Dance Cup Busko Zdrój 2022 z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5227/22 27.04.2022 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i 
wniosków oraz informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla uczniów”. 

5228/22 27.04.2022 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty 
Świętokrzyskie dla uczniów”. 

5229/22 27.04.2022 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i 
wniosków oraz informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5221.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5222.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5223.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5224.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5225.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5226.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5227.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5228.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5229.2022.pdf


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

5230/22 27.04.2022 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty 
Świętokrzyskie dla studentów””. 

5231/22 27.04.2022 W sprawie: zlecenia Klubowi Sportowemu Skoczek Skarżysko-Kamienna realizacji zadania publicznego 
pn. „Skarżyski Festiwal Szachowy 2022” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5232/22 27.04.2022 W sprawie: zlecenia Klubowi Sportowemu Słoneczko w Busku-Zdroju realizacji zadania publicznego pn. 
„XXI Bieg Zdrojowy” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5233/22 27.04.2022 W sprawie: zlecenia Kieleckiemu Klubowi Karate Kyokushin z siedzibą w Kielcach realizacji zadania 
publicznego pn. „Świętokrzyska Liga Karate KoroneaCup – IX edycja” z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 

5234/22 27.04.2022 W sprawie: Wyrażenia zgody na wprowadzenie do „Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych 
na 2022 rok” zadania dotyczącego zakupu artykułów spożywczych, przemysłowych i innych 
zabezpieczających podstawowe potrzeby bytowe i medyczne dla społeczności lokalnych i regionalnych 
Ukrainy. 

5235/22 27.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.  

5236/22 27.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.  

5237/22 27.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5238/22 27.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5239/22 27.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5240/22 27.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5241/22 27.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5242/22 27.04.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 

5243/22 27.04.2022 W sprawie informacji o wykonaniu budżetu województwa za I kwartał 2022 roku. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5230.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5231.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5232.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5233.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5234.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5235.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5236.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5237.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5238.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5239.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5240.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5241.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5242.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5243.2022.pdf


5244/22 27.04.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 5191/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie 

ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 
5245/22 28.04.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5246/22 28.04.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040 

5247/22 4.05.2022 W sprawie: wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy  

Chęciny na lata 2022-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie. 

5248/22 4.05.2022 W sprawie: przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-

352/22 – w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.2 „Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wraz z załącznikami. 

5249/22 4.05.2022 W sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. 

5250/22 4.05.2022 W sprawie udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w 

Kielcach. 

5251/22 4.05.2022 W sprawie: Przyjęcia informacji dotyczącej przebiegu procesu zmiany decyzji w sprawie pomocy 

publicznej na rzecz infrastruktury Regionalnych Sieci Szerokopasmowych w Polsce w tym Regionalnej 

Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. 

5252/22 4.05.2022 W sprawie: Wyrażenia zgody na zastosowanie promocyjnych cen usług Regionalnej Sieci 

Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego na obszarach „problematycznych” - tzw. „trudnych 

białych plamach”, według zasad określonych w Regulaminie promocji pn. „Eliminacja „białych plam” w 

zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu w województwie świętokrzyskim.”. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5244.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5245.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5246.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5247.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5248.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5249.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5250.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5251.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5252.2022.pdf


5253/22 4.05.2022 W sprawie: Zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu Edukacji Plastycznej Delegatury w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. Wystawa i Wydawnictwo Katalogowe do Wystawy Międzynarodowego Pleneru 

Artystycznego ,,Świętokrzyskie Krajobrazy” Zabytkowa Architektura –Busko-Zdrój 2022 z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

5254/22 4.05.2022 W sprawie: Zlecenia Fundacji Studio TM realizacji zadania publicznego pn. II Ogólnopolski Młodzieżowy 

Konkurs Interpretacji Piosenki Aktorskiej w Chęcinach z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5255/22 4.05.2022 W sprawie: zmiany uchwały Nr 4639/2021 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

1 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

zmienionej uchwałą Nr 5069/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2022 r. 

5256/22 4.05.2022 W sprawie: Przyjęcia informacji dotyczącej realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 

zakresie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego w 2021 roku i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska. 

5257/22 4.05.2022 W sprawie: wyrażenia zgody dla wojewódzkiego szpitala zespolonego w Kielcach na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości 

stanowiącej własność województwa świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. radiowej 7, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków, w obrębie 0017, jako działka nr 66/1 o pow. 0,8079 ha. 
5258/22 4.05.2022 W sprawie: Wprowadzenia zmian do Zbiorczego Rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2022 r. 

5259/22 4.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5260/22 4.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5261/22 4.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5262/22 4.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5263/22 4.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5253.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5254.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5255.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5256.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5257.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5258.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5259.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5260.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5261.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5262.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5263.2022.pdf


5264/22 4.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5265/22 4.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5266/22 4.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5267/22 4.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5268/22 4.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5269/22 4.05.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4786/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 

2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2022 rok 

5270/22 4.05.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 5191/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 

2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z 

Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

5271/22 9.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5272/22 9.05.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 

5273/22 11.05.2022 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy 
Masłów na lata 2022 - 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej w województwie 

5274/22 11.05.2022 W sprawie zmiany załącznika nr 2 i nr 3 do Uchwały nr 1242/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 30 października 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-255/19 
dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

5275/22 11.05.2022 W sprawie zlecenia Fundacji Studio TM realizacji zadania publicznego pn. ,,VI Ogólnopolski Festiwal 
Teatralny OTE” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5276/22 11.05.2022 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Mała Polonia realizacji zadania publicznego pn. „Zamkowe 
inspiracje” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5264.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5264.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5265.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5265.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5266.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5266.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5267.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5267.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5268.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5268.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5269.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5269.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5270.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5270.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5271.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5271.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5272.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5272.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5273.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5273.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5274.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5274.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5275.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5275.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5276.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5276.2022.pdf


5277/22 11.05.2022 W sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r. 

5278/22 11.05.2022 W sprawie zlecenia Ludowemu Zespołowi Sportowemu w Samborcu realizacji zadania publicznego pn. 
„Jubileusz 75-lecia LZS SAMBORZEC” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5279/22 11.05.2022 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sprawniejsi.pl z siedzibą w Nieznanowicach realizacji zadania 
publicznego pn. „Niepełnosprawni sportowcy w ogólnopolskiej rywalizacji” z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 

5280/22 11.05.2022 W sprawie zlecenia Klubowi  Karate SHIRO z siedzibą w Kielcach  realizacji zadania publicznego pn. 
„Udział w międzynarodowy turniej Karate Kyokushin International German Championschip – Niemcy” z 
pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5281/22 11.05.2022 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa 
Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022r. 

5282/22 11.05.2022 W sprawie przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody 
Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na użyczenie Zespołowi Szkół 
Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze pomieszczeń  o łącznej 
powierzchni 315,5  m2 z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych dzieci i 
młodzieży hospitalizowanych w jednostce, na okres 3 lat. 

5283/22 11.05.2022 W sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na zakup  i 
montaż skanera CT dla potrzeb radioterapii (symulatora CT) wraz z wyposażeniem. 

5284/22 11.05.2022 W sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych 
Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

5285/22 11.05.2022 W sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie z 
pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5286/22 11.05.2022 W sprawie wyboru ofert i podziału środków dla podmiotów określonych  w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   na wsparcie realizacji zadań z 
zakresu pomocy społecznej w 2022 r. 

5287/22 11.05.2022 W sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych i wybranych do realizacji operacji Partnerów KSOW w ramach 
naboru na 2022 rok do Planu operacyjnego na lata 2022 – 2023 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla województwa świętokrzyskiego. 

5288/22 11.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5277.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5277.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5278.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5278.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5279.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5279.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5280.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5280.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5281.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5281.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5282.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5282.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5283.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5283.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5284.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5284.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5285.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5285.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5286.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5286.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5287.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5287.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5288.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5288.2022.pdf


5289/22 11.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5290/22 11.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5291/22 11.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5292/22 11.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5293/22 11.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5294/22 11.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5295/22 11.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5296/22 13.05.2022 W sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Nidy w Nidzie realizacji zadania publicznego pn. 

„Przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju” z pominięciem otwartego konkursu ofert 

5297/22 16.05.2022 W sprawie: Przyjęcie informacji dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego dotyczących działalności Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. 

5298/22 18.05.2022 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Kielcach za 2021 rok oraz wyrażenie zgody na przeznaczenie wypracowanego zysku netto 

w wysokości 58 571,67 zł na fundusz zapasowy Ośrodka. 

5299/22 18.05.2022 W sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie do korzystania na okres od 3.09.2022 r. do 4.09.2022 r. 

firmie Amazing Events Sp. z o.o. części terenu lotniska w Masłowie k/Kielc na zorganizowanie imprezy 

motoryzacyjnej Moto Show. 

5300/22 18.05.2022 W sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na 2022 rok, 
poprzez wprowadzenie zadania pn. "Działania informacyjne i promocyjne usług w pasażerskim 
transporcie kolejowym". 

5301/22 18.05.2022 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Miasta i 
Gminy Pińczów na lata 2022 - 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w województwie.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5289.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5290.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5291.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5292.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5293.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5294.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5295.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5296.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5297.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5298.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5299.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5300.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5301.2022.pdf


5302/22 18.05.2022 W sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 55). 

5303/22 18.05.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 1202/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 października 
2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-
IZ.00-26-282/19 w ramach Osi priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura 
zdrowotna i społeczna” - konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które 
realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji 
ogólnoustrojowej dedykowanej chorobom układu kostno-mięśniowego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami oraz zmiany 
Uchwały Nr 2075/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie 
rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.07.03.00-IZ.00-26-282/19 – konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, 
które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji 
ogólnoustrojowej dedykowanej chorobom układu kostno-mięśniowego. 

5304/22 18.05.2022 W sprawie przyjęcia Raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych wraz z informacjami o 
udziale społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 

5305/22 18.05.2022 W sprawie ufundowania nagrody dla laureata 45 – edycji konkursu PRZEDWIOŚNIE organizowanego 
przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach. 

5306/22 18.05.2022 W sprawie zlecenia Fundacji Muzyka Zakorzeniona realizacji zadania publicznego pn. Renowacja 
nagrobka Piotra i Ireny Ganów na cmentarzu prawosławnym w Kielcach z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 

5307/22 18.05.2022 W sprawie odmowy zlecenia Skarżyskiemu Klubowi Caravaningowemu „SABAT” realizacji zadania 
publicznego pn. „Ogólnopolski Zlot Caravaningowy „Sabatówka 2022” II runda Caravaningowych 
Mistrzostw Polski Polskiego Związku Motorowego II runda Młodzieżowego Konkursu Caravaningowego 
Polskiego Związku Motorowego” z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

5308/22 18.05.2022 W sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 
w Kielcach. 

5309/22 18.05.2022 W sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

5310/22 18.05.2022 W sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej 
Górze.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5302.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5303.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5304.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5305.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5306.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5307.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5308.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5309.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5310.2022.pdf


5311/22 18.05.2022 W sprawie udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji 
w Czarnieckiej Górze. 

5312/22 18.05.2022 W sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na podjęcie 
dodatkowego zatrudnienia.  

5313/22 18.05.2022 W sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na zakup 
aplikatora do brachyterapii wewnątrzodbytniczej. 

5314/22 18.05.2022 W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup 
tomografu komputerowego z wyposażeniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej. 

5315/22 18.05.2022 W sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Informacji dla Komisji Sejmikowych 
dotyczącej bieżących działań w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Świętokrzyskiego.  

5316/22 18.05.2022 W sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie akceptacji Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2022/2023. 

5317/22 18.05.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 4805/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 stycznia 2022 
r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego na 2022 rok.  

5318/22 18.05.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4765/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 
r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO 
na lata 2014-2020”.  

5319/22 18.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5320/22 18.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5321/22 18.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5322/22 18.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5323/22 18.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5324/22 18.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5325/22 18.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5311.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5312.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5313.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5314.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5315.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5316.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5317.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5318.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5319.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5320.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5321.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5322.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5323.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5324.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5325.2022.pdf


5326/22 18.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5327/22 18.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5328/22 18.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5329/22 18.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5330/22 18.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5331/22 18.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5332/22 18.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5333/22 18.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5334/22 18.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5335/22 18.05.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5336/22 18.05.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 5191/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 
2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z 
Funduszu Pomocy na 2022 rok.  

5337/22 18.05.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 5235/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2022 
roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5338/22 18.05.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 
2040. 

5339/22 18.05.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4767/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 
r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek 
Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” 

5340/22 23.05.2022 W sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego, realizacji projektu w trybie nadzwyczajnym pn. „Świętokrzyskie dla 
Ukrainy”, w ramach Osi Priorytetowej 9. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 
„Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”. 

5341/22 25.05.2022 W sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach do 
wydawania decyzji w zakresie umorzenia w całości lub w części, odraczania terminu spłaty w całości lub 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5326.2022.pdf
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części i rozkładania na raty płatności całości albo części należności z tytułu zwrotu środków publicznych, 
o których mowa w art. 60 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 
r. poz. 305 z późn. zm.), stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze 
publicznoprawnym w zakresie prowadzonych spraw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.). 

5342/22 25.05.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 4481/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2021 
r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanych wzorów umów, decyzji i porozumień o dofinansowanie projektu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

5343/22 25.05.2022 W sprawie zatwierdzenia Warunków naboru projektu w trybie nadzwyczajnym wraz z załącznikami dla 
Osi Priorytetowej 9. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach Działania 9.1 „Aktywna 
integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

5344/22 25.05.2022 W sprawie udzielenia upoważnienia dla Elżbiety Korus –Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz 
podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn. „ Świętokrzyskie dla Ukrainy”. 

5345/22 25.05.2022 W sprawie udzielenia upoważnienia dla Arkadiusza Ślipikowskiego –Zastępcy Dyrektora Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do 
podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów i umów dotyczących projektu pn. „ 
Świętokrzyskie dla Ukrainy”. 

5346/22 25.05.2022 W sprawie wyrażenia zgody na zmianę Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2022 rok. 

5347/22 25.05.2022 W sprawie wyrażenia zgody na zmianę Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2022 rok. 

5348/22 25.05.2022 W sprawie aktualizacji Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu Programu regionalnego 
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 

5349/22 25.05.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 35/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, 
zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i warunkowego wyboru projektów 
do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 
w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Efektywna i zielona energia” Działania 3.3 „Poprawa efektywności 
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5342.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5342.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5343.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5343.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5344.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5344.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5345.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5345.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5346.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5346.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5347.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5347.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5348.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5348.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5349.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5349.2022.pdf


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z 
późniejszymi zmianami. 

5350/22 25.05.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 
r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

5351/22 25.05.2022 W sprawie przyjęcia wzorów Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej 
przedsiębiorczości” Osi I „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla naborów o numerach nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-354/22 oraz 
nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-355/22. 

5352/22 25.05.2022 W sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego 
konkursu zamkniętego nr rpsw.04.02.00-iz.00-26-346/21 z zakresu punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w ramach działania 4.2 „gospodarka odpadami” osi priorytetowej 4 „dziedzictwo 
naturalne i kulturowe” regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014 
– 2020.

5353/22 25.05.2022 W sprawie przyjęcia Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2021 r. 

5354/22 25.05.2022 W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 
zimowym 2020/2021, celem przedstawienia Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Strategii 
Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

5355/22 25.05.2022 W sprawie wydania opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu opracowania pn.: 
„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy 
Stąporków – opracowane na lata 2012-2027 (Projekt aktualizacji z 2022 roku)” w zakresie koordynacji 
współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. 

5356/22 25.05.2022 W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Kuzushi z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego 
pn. „Udział zawodników w turnieju Judo Baltic Cup 2022” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5357/22 25.05.2022 W sprawie zlecenia Buskiemu Klubowi Jeździeckiemu „Wiraż” z siedzibą w Busku-Zdroju realizacji 
zadania publicznego pn. „Organizacja zawodów w skokach przez przeszkody przez Buski Klub Jeździecki 
Wiraż – II EDYCJA” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5358/22 25.05.2022 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Imperactive z siedzibą w Smykowie realizacji zadania publicznego 
pn. „Rajd Bike Orient-Maleniec 2022” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5350.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5350.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5351.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5351.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5352.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5352.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5353.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5353.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5354.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5354.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5355.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5355.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5356.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5356.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5357.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5357.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5358.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5358.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5353.2022_plik dostepny cyfrowo.pdf


5359/22 25.05.2022 W sprawie zlecenia Oddziałowi Regionalnemu Olimpiad Specjalnych Polska – Świętokrzyskie z siedzibą 
w Jędrzejowie realizacji zadania publicznego pn. „XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych – część V Kielce, Suchedniów 4-7.07.2022” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5360/22 25.05.2022 W sprawie powołania dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach.   

5361/22 25.05.2022 W sprawie wskazania przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego do Rady Muzeum przy Muzeum 
Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

5362/22 25.05.2022 W sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego 
w Kielcach z terminem wykorzystania w roku 2022, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku VAT 
związanego z realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia do 
układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się na sąsiedniej działce w związku z „Przebudową, 
rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”. 

5363/22 25.05.2022 W sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego 
w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie w 2022 r. kosztów podatku VAT związanego z wydatkami 
inwestycyjnymi finansowanymi ze środków z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 
realizację zadania „Rozszerzenie zakresu przebudowy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach o 
sąsiednią kamienicę przy ul. Sienkiewicza 32A – realizacja przebudowy”. 

5364/22 25.05.2022 W sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach – w ramach V kadencji (lata: 2022, 2023, 
2024). 

5365/22 25.05.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla „Budex-Szyk” R. Prokop i Spółka spółka jawna z siedzibą w 
Starachowicach na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa 
Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasie drogowym ulicy Łopuszniańskiej. 

5366/22 25.05.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla Gminy Kielce – Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na dysponowanie 
na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w 
Kielcach w pasie drogowym ulicy Krakowskiej. 

5367/22 25.05.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na usunięcie drzewa z 
terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy 
ul. Grunwaldzkiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 389/6 
o pow. 0,5012 ha.  

5368/22 25.05.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5359.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5359.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5360.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5360.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5361.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5361.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5362.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5362.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5363.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5363.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5364.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5364.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5365.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5365.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5366.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5366.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5367.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5367.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5368.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5368.2022.pdf


5369/22 25.05.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

5370/22 25.05.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

5371/22 25.05.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

5372/22 25.05.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

5373/22 25.05.2022 W sprawie informacji o wykonaniu budżetu województwa za 2021 rok.  
5374/22 25.05.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4764/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 

r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 
5375/22 27.05.2022 W sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 56) 
5376/22 27.05.2022 W sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-

354/22 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 
świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami 

5377/22 27.05.2022 W sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-
355/22 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Infrastruktura badawczo-
rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami 

5378/22 31.05.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok 

5379/22 31.05.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok 

5380/22 31.05.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok 

5381/22 31.05.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok 

5382/22 31.05.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok 

5383/22 31.05.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok 

5384/22 31.05.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5369.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5370.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5371.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5372.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5373.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5374.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5375.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5376.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5377.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5378.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5379.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5380.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5381.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5382.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5383.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5384.2022.PDF


5385/22 31.05.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok 

5386/22 31.05.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 5191/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 

2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z 

Funduszu Pomocy na 2022 rok 

5387/22 31.05.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4786/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2022 

roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2022 rok. 

5388/22 31.05.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 

5389/22 1.06.2022 W sprawie Zatwierdzenia listy rankingowej operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa"  

w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru 

trwającego od 7 marca 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r.. 

5390/22 1.06.2022 W sprawie: Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru im. Stefana Żeromskiego z 

siedzibą w Kielcach za rok 2021. 

5391/22 1.06.2022 W sprawie: Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej  

im. Oskara Kolberga z siedzibą w Kielcach za rok 2021. 

5392/22 1.06.2022 W sprawie: Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Domu Kultury im. 

Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Kielcach za rok 2021. 

5393/22 1.06.2022 W sprawie: Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Bajki  

im. Koziołka Matołka z siedzibą w Pacanowie za rok 2021. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5385.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5386.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5387.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5388.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5389.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5390.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5391.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5392.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5393.2022.PDF


5394/22 1.06.2022 W sprawie: Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 

Witolda Gombrowicza z siedzibą w Kielcach za rok 2021. 

5395/22 1.06.2022 W sprawie: Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej  

z siedzibą w Kielcach za rok 2021. 

5396/22 1.06.2022 W sprawie: odmowy zlecenia Fundacji Miriam Włoszczowa realizacji zadania publicznego  

pn. ,,Pamięć źródłem tożsamości” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5397/22 1.06.2022 W sprawie: Zlecenia Stowarzyszeniu Twórczemu „Zenit” realizacji zadania publicznego  

pn. „Publikacja numeru 42-43 kieleckiego magazynu kulturalnego „Projektor” w roku 2022” 

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5398/22 1.06.2022 W sprawie: Przyjęcia zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

5399/22 1.06.2022 W sprawie: Wyrażenia zgody na udostępnienie do korzystania w dniu 10.07.2022 r. Gminie Masłów części 

terenu lotniska w Masłowie k/Kielc na zorganizowanie gminnych zawodów sportowo – pożarniczych 

ochotniczych straży pożarnych. 

5400/22 1.06.2022 W sprawie: Wyrażenie zgody na udostępnienie do korzystania na okres od 18.06.2022 r.  

do 20.06.2022 r. Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach części terenu lotniska w 

Masłowie k/Kielc na zorganizowanie Biesiady Masłowskiej. 

5401/22 1.06.2022 W sprawie: Wyrażenie zgody na udostępnienie do korzystania na okres od 2.06.2022 r.  

do 3.06.2022 r. dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach części terenu lotniska w Masłowie k/Kielc 

na zorganizowanie XV Spotkania Integracyjnego dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych z województwa świętokrzyskiego i diecezji kieleckiej. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5394.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5395.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5396.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5397.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5398.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5399.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5400.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5401.2022.PDF


5402/22 1.06.2022 W sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

5403/22 1.06.2022 W sprawie: Zlecenia Sportowemu Klubowi Kick-Boxing z siedzibą w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. „Mistrzostwa Polski Pro-AM” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5404/22 1.06.2022 W SPRAWIE: zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i 

Rekreacji z siedzibą w Końskich realizacji zadania publicznego pn. „Pływackie wakacje”  

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5405/22 1.06.2022 W sprawie: udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy  

na modernizację Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży realizowaną w ramach programu pn. 

„Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”. 

5406/22 1.06.2022 W sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na 

lata 2021-2023. 

5407/22 1.06.2022 W sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 

przeciwdziałanie narkomanii. 

5408/22 1.06.2022 W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  

w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pn.: „Poprawa 

warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”. 

5409/22 1.06.2022 W sprawie: wyrażenia zgody dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na dysponowanie na cele 

budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną  

w Kielcach w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5402.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5403.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5404.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5405.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5406.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5407.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5408.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5409.2022.PDF


5410/22 8.06.2022 W sprawie powierzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach zadania merytorycznego w ramach 

projektu pn.: „ Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i przyjęcia warunków jego realizacji. 

5411/22 8.06.2022 W sprawie określenia formy i trybu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na 

terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. 

5412/22 8.06.2022 W sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5413/22 8.06.2022 W sprawie podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. 

„Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. 

5414/22 8.06.2022 W sprawie przyjęcia „Regulaminu przeprowadzania oceny projektów pozakonkursowych (w tym ZIT) 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, obowiązującego dla 

naborów ogłaszanych od 2 września 2017 roku”. 

5415/22 8.06.2022 W sprawie przyjęcia informacji na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w roku 2021. 

5416/22 8.06.2022 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy 

Michałów do roku 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5410.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5411.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5412.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5413.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5414.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5415.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5416.2022.pdf


5417/22 8.06.2022 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Miasta i 

Gminy Opatów do roku 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie.  

5418/22 8.06.2022 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022 - 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i 

prowadzenia polityki przestrzennej w województwie.  

5419/22 8.06.2022 W sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego.  

5420/22 8.06.2022 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Czarnieckiej Górze do 

zawarcia i realizacji w imieniu Województwa Świętokrzyskiego umów użyczenia pomieszczeń w 

Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii 

w Morawicy.  

5421/22 8.06.2022 W sprawie określenia wykazu konkursów lub innych form współzawodnictwa o charakterze edukacyjnym 

lub artystycznym, które uprawniają do ubiegania się o stypendium Talenty Świętokrzyskie oraz wzorów 

dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie.  

5422/22 8.06.2022 W sprawie określenia wykazu konkursów lub innych form współzawodnictwa o charakterze edukacyjnym, 

naukowym (w tym także w zakresie nauk inżynieryjno – technicznych) lub artystycznym, które uprawniają 

do ubiegania się o stypendium Talenty Świętokrzyskie oraz wzorów niezbędnych dokumentów. 

5423/22 8.06.2022 W sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach II otwartego konkursu 

ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i 

obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2022 roku. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5417.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5418.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5419.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5420.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5421.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5422.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5423.2022.pdf


5424/22 8.06.2022 W sprawie przyznania stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom 

województwa świętokrzyskiego.  

5425/22 8.06.2022 W sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa 

Świętokrzyskiego” za rok 2021. 

5426/22 8.06.2022 W sprawie zlecenia Skarżyskiemu Klubowi Caravaningowemu z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej 

realizacji zadania publicznego pn. Ogólnopolski Zlot Caravaningowy „Sabatówka 2022” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert.  

5427/22 8.06.2022 W sprawie uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w Planie 

zamówień publicznych na rok 2022 wynikającej z konieczności zwiększenia kwoty na realizację 

zamówienia: Zakup licencji dostępowych do systemu komunikacyjnego. 

5428/22 8.06.2022 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

5429/22 8.06.2022 W sprawie zlecenia Rzymsko Katolickiej Parafii w Piekoszowie p.w. Narodzenia NMP realizacji zadania 

publicznego pt. „Z wiarą tworzymy historie 2022 – Kolonie letnie z profilaktyką uzależnień od alkoholu i 

narkomanii”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5430/22 
 

8.06.2022 W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na realizację 

w 2022 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

5431/22 8.06.2022 W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację 

w 2022 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5424.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5425.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5426.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5427.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5428.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5429.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5430.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5431.2022.pdf


5432/22 8.06.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla spółki MS APARTAMENTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Kielcach na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność 

Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasie drogowym ulicy Piekoszowskiej.  

5433/22 8.06.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla spółki „Wolbud” Spółka Jawna E.M. Wolak z siedzibą w Kielcach na 

dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, 

położoną w Kielcach w pasie drogowym ulicy Zagnańskiej. 

5434/22 8.06.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok 

5435/22 8.06.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok 

5436/22 8.06.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok 

5437/22 8.06.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok 

5438/22 8.06.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok 

5439/22 8.06.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok 

5440/22 8.06.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok 

5441/22 8.06.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok 

5442/22 8.06.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok 

5443/22 8.06.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4786/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2022 

roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2022 rok.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5432.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5433.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5434.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5435.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5436.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5437.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5438.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5439.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5440.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5441.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5442.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5443.2022.pdf


5444/22 8.06.2022 W sprawie: uzyskanie zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w 
Planie zamówień publicznych na rok 2022 wynikającej z konieczności zwiększenia kwoty na realizację 
zamówienia: Dostawa sprzętu sieciowego. 

5445/22 14.06.2022 W sprawie: wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy 

Strawczyn na lata 2022 - 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania  

i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. 

5446/22 14.06.2022 W sprawie: Zatwierdzenie zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2022. 

5447/22 14.06.2022 W sprawie: zmiany Uchwały numer 5377/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 

2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego  

nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-355/22 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 

Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. 

5448/22 14.06.2022 W sprawie: przyjęcia wezwania w trybie pozakonkursowym nr RPSW.12.01.00-IZ.00-26-356/22 do 

złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 12 „REACT-EU dla Świętokrzyskiego”, 

Działanie 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej REACT-EU” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wraz z 

załącznikami. 

5449/22 14.06.2022 W sprawie: zmiany Uchwały nr 2543/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 sierpnia 2020 

roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania  

w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-285/19 w ramach Osi 

Priorytetowej 4 -Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5444.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5445.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5446.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5447.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5448.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5449.2022.pdf


5450/22 14.06.2022 W sprawie: Włączenia się we współorganizację VIII edycji zawodów łazików marsjańskich ERC – 

European Rover Challenge 2022. 

5451/22 14.06.2022 W sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Kielcach. 

5452/22 14.06.2022 W sprawie: Przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji dla Komisji Sejmikowych 

dotyczącej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. 

5453/22 14.06.2022 W sprawie: odmowy zlecenia Staszowskiemu Towarzystwu Kulturalnemu realizacji zadania publicznego 

pn. ,,Almanach staszowski 1981-2022” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5454/22 14.06.2022 W sprawie: Zlecenia Kole Gospodyń Wiejskich ,,Brzezinianki” realizacji zadania publicznego  

pn. Film krótkometrażowy – fragment noweli Bolesława Prusa ,,Antek” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

5455/22 14.06.2022 W sprawie: Zlecenia Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łagowie Świętokrzyskim realizacji 

zadania publicznego pn. Wydanie broszury ,,Dzieje Łagowa” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5456/22 14.06.2022 W sprawie: wyboru ofert i podziału środków finansowych w II otwartym konkursie ofert  

pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i 

obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2022 roku. 

5457/22 14.06.2022 W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5450.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5451.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5452.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5453.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5454.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5455.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5456.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5457.2022.pdf


5458/22 14.06.2022 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu „Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej z siedzibą w Hucie 

Szklanej realizacji zadania publicznego pn. „Świętokrzyski FREE TOUR edycja 2022”  

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5459/22 14.06.2022 W sprawie: wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

w 2022r. 

5460/22 14.06.2022 W sprawie: zlecenia Fundacji Szlachetne Serce z siedzibą w Kamieńcu realizacji zadania publicznego pn. 

„Organizacja biegu Radostowa – Bieg Trailowy” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5461/22 14.06.2022 W sprawie: zlecenia Skarżyskiemu Klubowi Sportów Walki Kyokushin-Karate z siedzibą  

w Skarżysku-Kamiennej realizacji zadania publicznego pn. „VIII Międzynarodowy Turniej Karate 

Shinkyokushinkai Skarżysko-Kamienna CUP 2022” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5462/22 14.06.2022 W sprawie: zlecenia Familijnemu Klubowi Sportowemu Łazy Starachowice z siedzibą  

w Starachowicach realizacji zadania publicznego pn. „Interdyscyplinarne Starachowice”  

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5463/22 14.06.2022 W sprawie: zlecenia Świętokrzyskiemu Okręgowemu Związkowi Koszykówki z siedzibą  

w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Małogoszcz CUP 3x3, Mistrzostwa Polski  

w koszykówce 3x3 na wózkach ” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5464/22 14.06.2022 W sprawie: odmowy zlecenia Klubowi Sportowemu RADIOR$ realizacji zadania publicznego  

pn. „Doposażenie Klubu Sportowego RADIOR$ w Stąporkowie w niezbędne wyposażenie sportowe”. 

5465/22 14.06.2022 W sprawie: Przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5458.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5459.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5460.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5461.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5462.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5463.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5464.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5465.2022.pdf


5466/22 14.06.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 4806/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 stycznia 

2022 roku w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu  

w Kielcach na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej Zintegrowanego Bloku Operacyjnego 

wraz z niezbędną infrastrukturą. 

5467/22 14.06.2022 W sprawie: udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup 

Tromboelastografu z wyposażeniem. 

5468/22 14.06.2022 W sprawie: zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie  

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5469/22 14.06.2022 W sprawie: zlecenia realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie  

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5470/22 14.06.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 4879/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2022 

roku w sprawie podziału środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na dotację 

podmiotową oraz celową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 

dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej w 2022 roku, zmienionej uchwałą 

nr 5213/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

5471/22 14.06.2022 W sprawie: powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność 

Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Langiewicza 19. 

5472/22 14.06.2022 W sprawie: wyrażenia zgody dla Gminy Kielce – Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na dysponowanie 

na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego, 

położonymi w Kielcach w pasach drogowych ulic Żelaznej i Gosiewskiego 

5473/22 14.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5466.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5467.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5468.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5469.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5470.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5471.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5472.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5473.2022.pdf


5474/22 14.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5475/22 14.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5476/22 14.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5477/22 14.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5478/22 14.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5479/22 14.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5480/22 14.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5481/22 14.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5482/22 14.06.2022 W sprawie: zmiany uchwały Nr 5235/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 

2022 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr 5337/22 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2022 roku. 

5483/22 14.06.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 

2040. 

5484/22 22.06.2022 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Kije 

na lata 2022-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 

w województwie. 

5485/22 22.06.2022 W sprawie przyznanie świadczenia dodatkowego z tytułu otrzymania nagrody jubileuszowej z okazji 20- 

lecia pracy dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5474.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5475.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5476.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5477.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5478.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5479.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5480.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5481.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5482.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5483.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5484.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5485.2022.pdf


5486/22 22.06.2022 W sprawie przyjęcia informacji dotyczącej sprawozdań Spółki POLREGIO S.A. za rok obrotowy 2021 

oraz wskazanie wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2022 r. 

5487/22 22.06.2022 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w dniu 28.06.2022 r. na Walnym Zgromadzeniu 

„POLREGIO” Spółka Akcyjna oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa 

Świętokrzyskiego. 

5488/22 22.06.2022 W sprawie zlecenia Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Chobrzanach 

realizacji zadania publicznego pn. „Aktywizacja młodzieży poprzez popularyzację piłki siatkowej” z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5489/22 22.06.2022 W sprawie odmowy zlecenia Ludowemu Klubowi Sportowemu Skała Tumlin realizacji zadania 

publicznego pn. „Rozwój sportowy sekcji piłki nożnej klubu Skała Tumlin poprzez doposażenie jej w 

sprzęt sportowy”. 

5490/22 22.06.2022 W sprawie Zlecenia Klubowi Uczelnianemu Akademickiego Związku Sportowego Politechniki 

Świętokrzyskiej z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „ Turniej finałowy I edycji 

Świętokrzyskiej Ligi Szóstek ” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5491/22 22.06.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 5457/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2022 

r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

5492/22 22.06.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 1167/2019 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 

października 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, zmienionej Uchwałą Nr 3108/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5486.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5487.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5488.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5489.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5490.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5491.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5492.2022.pdf


5493/22 22.06.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4042/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze. 

5494/22 22.06.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 2083/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 

r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze, zmienionej Uchwałami: Nr 4435/2018 z dnia 24 października 2018 r., Nr 1166/2019 

z dnia 11 października 2019 r. oraz Nr 3109/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. 

5495/22 22.06.2022 W sprawie zlecenia realizacji  zadania z zakresu pomocy społecznej dla Bractwa „Bądź dobry jak chleb” 

im. Św. Brata Alberta, ul. Spółdzielcza 52, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w trybie z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

5496/22 22.06.2022 W sprawie wyboru ofert i podziału środków dla podmiotów określonych  w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   na wsparcie realizacji zadań z 

zakresu ekonomii społecznej w 2022 r. 

5497/22 22.06.2022 W sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność 

Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w gminie Daleszyce, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków, w obrębie 0001 Daleszyce, jako działka nr 3687/1 o pow. 0,0099 ha. 

5498/22 22.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5499/22 22.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5500/22 22.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5493.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5494.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5495.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5496.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5497.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5498.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5499.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5500.2022.pdf


5501/22 22.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5502/22 22.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5503/22 22.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5504/22 28.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5505/22 28.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5506/22 28.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5507/22 28.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5508/22 28.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5509/22 28.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5510/22 28.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5511/22 28.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5512/22 28.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5513/22 28.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5514/22 28.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5515/22 28.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5516/22 28.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5517/22 28.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5518/22 28.06.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5501.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5502.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5503.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5504.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5505.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5506.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5507.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5508.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5509.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5510.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5511.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5512.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5513.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5514.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5515.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5516.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5517.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5518.2022.pdf


5519/22 28.06.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4786/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2022 

roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2022 rok. 

5520/22 28.06.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 5191/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 

2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z 

Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

5521/22 28.06.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040. 

5522/22 28.06.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4766/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 

r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miejskich 

i wiejskich” 

5523/22 28.06.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4767/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 

r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek 

Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” 

5524/22 29.06.2022 W sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-343/21 w ramach Osi Priorytetowej 

1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Typ 

projektów: Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach oraz przeprowadzenie prac 

B+R. 

5525/22 29.06.2022 W sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-344/21 w ramach Osi Priorytetowej 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5519.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5520.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5521.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5522.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5523.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5524.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5525.2022.pdf


1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Typ 

projektów: Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach. 

5526/22 29.06.2022 W sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-345/21 w ramach Osi Priorytetowej 

1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Typ 

projektów: Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. 

5527/22 29.06.2022 W sprawie zmiany Uchwały nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 

roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 

Parków Krajobrazowych – jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych 

przyrodniczo” w Osi Priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określania szczegółowych zasad i 

trybu jego realizacji. 

5528/22 29.06.2022 W sprawie zatwierdzenie zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2022. 

5529/22 29.06.2022 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Miasta i 

Gminy Nowa Słupia do roku 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie.  

5530/22 29.06.2022 W sprawie przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielom i nauczycielom - emerytom jednostek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5526.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5527.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5528.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5529.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5530.2022.pdf


5531/22 29.06.2022 W sprawie zlecenia Klubowi Tenisowemu IKAR-GEM z siedzibą w Polichnie realizacji zadania 

publicznego pn. „W tenisa gramy, czas wolny aktywnie spędzamy” z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

5532/22 29.06.2022 W sprawie odmowy zlecenia Klubowi Sportowemu Kamienna Wola z siedzibą w Kamiennej Woli 

realizacji zadania publicznego pn. „Doposażenie Klubu Sportowego Kamienna Wola w niezbędne 

wyposażenie sportowe”. 

5533/22 29.06.2022 W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy 

Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.  

5534/22 29.06.2022 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Sztuka Dźwięku” w Skarżysku-Kamiennej realizacji zadania 

publicznego pn. „Warsztaty Muzyczne Mostki” z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

5535/22 29.06.2022  
 W sprawie zlecenia Ostrowieckiemu Stowarzyszeniu „Pozytywnie Zakręceni” realizacji zadania publicznego 

pn. „Kolorowe i wesołe wakacje” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5536/22 29.06.2022 W sprawie ufundowania nagrody dla laureata Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na Opowiadanie 

im. G. Herlinga-Grudzińskiego. 

5537/22 29.06.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 867/19 dot. udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla 

Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.  

5538/22 29.06.2022 W sprawie zlecenia Ośrodkowi Kulturalno-Historycznemu Beldonek-Pałac Wielopolskich w Chrobrzu 

realizacji zadania publicznego pn. XI Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

5539/22 29.06.2022  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5531.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5532.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5533.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5534.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5535.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5536.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5537.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5538.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5539.2022.pdf


 W sprawie zatwierdzenia rozliczenia rocznego wykorzystania środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na utworzenie i działanie w 2021 roku:  
1. Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki  

2. Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek 
Niewidomych Okręg Świętokrzyski  

3. Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Kieleckiej  

4. Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie Nadzieja 
Rodzinie  

5. Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą  

6. Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu, którego Organizatorem jest Caritas Diecezji 
Sandomierskiej  

7. Zakładu Aktywności Zawodowej w Chmielniku, którego Organizatorem jest Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach.  
 

5540/22 29.06.2022 W sprawie zmiana Uchwały Nr 5405/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 czerwca 2022 

roku w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy na modernizację 

Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży realizowaną w ramach programu pn. „Wsparcie inwestycji 

dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”. 

5541/22 29.06.2022 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze za 2021 rok. 

5542/22 29.06.2022 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za 

2021 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5540.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5541.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5542.2022.pdf


5543/22 29.06.2022 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 

za 2021 rok. 

5544/22 29.06.2022 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze za 2021 rok. 

5545/22 29.06.2022 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy 

za 2021 rok. 

5546/22 29.06.2022 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w 

Kielcach za 2021 rok. 

5547/22 29.06.2022 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach za 2021 rok. 

5548/22 29.06.2022 W sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy. 

5549/22 29.06.2022 W sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 

Województwo Świętokrzyskie. 

5550/22 29.06.2022 W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w trybie otwartego 

konkursu ofert w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach zadań zlecanych 

organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5543.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5544.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5545.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5546.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5547.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5548.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5549.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5550.2022.pdf


5551/22 29.06.2022 W sprawie wprowadzenia zmian w „Planie zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego” na 2022 rok” w zakresie dodania dwóch nowych pozycji dotyczących 

Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO (oddziału Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich) 

wynikających z realizacji „Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej” nr 

DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dn. 19.05.2014 r. 

5552/22 29.06.2022 W sprawie Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach – V kadencja (lata: 2022, 2023, 2024). 

5553/22 29.06.2022 W sprawie wyrażenia zgody na zmianę Planie Zamówień Publicznych na 2022 rok w zakresie zwiększenia 

kwoty przeznaczonej na realizację zadania pn. „Dostawa mebli biurowych”. 

5554/22 29.06.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5555/22 29.06.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5556/22 29.06.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 

2040. 

5557/22 29.06.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 5191/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 

2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z 

Funduszu Pomocy na 2022 rok.  

5558/22 13.07.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na wycięcie drzewa z terenu 

nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. 

Witosa 86, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 0006, jako działka nr 1238/8, dla której 

Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą Nr 

KI1L/00057214/4. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5551.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5552.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5553.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5554.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5555.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5556.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5557.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5558.2022.pdf


5559/22 13.07.2022 W sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 

"Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

5560/22 13.07.2022 W sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 

Kielcach na 2022 rok. 

5561/22 13.07.2022 W sprawie wyrażenia opinii dla inwestycji pn.: ''Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w 

związku z obszarami Natura 2000 - Etap I"; Zadanie nr 11: „Renaturyzacja delty śródlądowej rzeki Nidy”. 

5562/22 13.07.2022 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego dla Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030 ustaleń 

i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. 

5563/22 13.07.2022 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Miasta i 

Gminy Kunów na lata 2021 - 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie 

5564/22 13.07.2022 W sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu konkursowego Regionalnego Centrum Naukowo-

Technologicznego - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Oś Priorytetowa 3 – „Efektywna 

i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5559.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5560.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5561.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5562.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5563.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5564.2022.pdf


5565/22 13.07.2022 W sprawie zlecenia Fundacji ,,Folwark Podzamcze” realizacji zadania publicznego pn. VII Hubertus 

Ziemiański na Podzamczu 2022 z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

5566/22 13.07.2022 W sprawie zlecenia Fundacji Królewskie Miasto Kielce – Miasto Legionów – Miasto Zwycięzców 

realizacji zadania publicznego pn. Saga Gór Świętokrzyskich od czasów Prasłowian do końca II Wojny 

Światowej z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5567/22 13.07.2022 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Teatru im. S. Żeromskiego ” realizacji zadania publicznego 

pn. Jacek Mąka – 40 lat na scenie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5568/22 13.07.2022 W sprawie zlecenia Ludowemu Klubowi Sportowemu Znicz Chęciny z siedzibą w Chęcinach realizacji 

zadania publicznego pn. „Udział w Mistrzostwach Europy U15 Zawodniczki LKS ZNICZ” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

5569/22 13.07.2022 W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Zabiegane Starachowice z siedzibą w Starachowicach  

realizacji zadania publicznego pn. „Grand Prix na bieżni 2022” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5570/22 13.07.2022 W sprawie odmowy zlecenia Klubowi Sportowemu „Baszta” Rytwiany z siedzibą w Rytwianach  realizacji 

zadania publicznego pn. „VI Ogólnopolski Festiwal Piłkarski Baszta Cup 2022” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

5571/22 13.07.2022 W sprawie zlecenia Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Świętokrzyski z siedzibą w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. „Aktywny młody sportowiec 2022 – organizacja zajęć sportowych dla 

dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5572/22 13.07.2022 W sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5565.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5566.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5567.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5568.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5569.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5570.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5571.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5572.2022.pdf


5573/22 13.07.2022 W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup 

zestawu do diagnostyki zaburzeń centralnych narządu równowagi i rehabilitacji wraz z oporządzeniem. 

5574/22 13.07.2022 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności 

leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

5575/22 13.07.2022 W sprawie wprowadzenia zadania do Zbiorczego Rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2022 rok. 

5576/22 13.07.2022 W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim 

realizacji zadania publicznego pn. „Świetlica bezpieczne miejsce” z pominięciem otwartego konkursu 

ofert.   

5577/22 13.07.2022 W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Profilaktyczno-Społecznemu „Rodzina” w Brodach 

realizacji zadania publicznego pn. „Razem aktywnie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5578/22 13.07.2022 W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej ”Bez Granic”, realizacji zadania 

publicznego od 11 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r., z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5579/22 13.07.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na usunięcie drzew z 

terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy 

ul. Kusocińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0022, jako działka nr 60/27 o 

pow. 2,1180 ha 

5580/22 13.07.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na usunięcie drzewa z terenu 

nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach w pasie 

drogowym ulicy Za Walcownią 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5573.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5574.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5575.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5576.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5577.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5578.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5579.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5580.2022.pdf


5581/22 13.07.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na usunięcie drzewa z 

terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy 

ul. Grunwaldzkiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 

390/13 o pow. 5,6559 ha 

5582/22 13.07.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Skarżysko-Kamienna z 

siedzibą w Skarżysku - Kamiennej na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą 

własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasie drogowym ulicy Krakowskiej 

5583/22 13.07.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na usunięcie drzewa z terenu 

nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach w pasie 

drogowym ulicy Grunwaldzkiej 

5584/22 13.07.2022 W sprawie zmiany treści zapisów Porozumienia o współpracy partnerskiej na rzecz cyfryzacji 

dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego i ich 

publikacji na stronach internetowych Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 

5585/22 13.07.2022 W sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 

finansowania terroryzmu w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych Województwa 

Świętokrzyskiego 

5586/22 13.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5587/22 13.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5588/22 13.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5589/22 13.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5590/22 13.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5581.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5582.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5583.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5584.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5585.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5586.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5587.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5588.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5589.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5590.2022.pdf


5591/22 13.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5592/22 13.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5593/22 13.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5594/22 13.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5595/22 13.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5596/22 13.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5597/22 18.07.2022 Przyjęcia informacji nt. zasad procesu negocjacji z Komisją Europejską programu regionalnego Fundusze 

Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 

5598/22 18.07.2022 Powołanie Zespołu negocjacyjnego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 

2021-2027 

5599/22 18.07.2022 Przyjęcia propozycji odpowiedzi IZ PR do uwag KE w ramach projektu programu regionalnego Fundusze 

Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, celem przekazania do MFiPR 

5600/22 20.07.2022  W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy 

Bodzechów na lata 2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie.  

5601/22 20.07.2022  W sprawie przekazania Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego Informacji o realizacji Kontraktów 

Terytorialnych w 2021 r. 

5602/22 20.07.2022  W sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych 

na 2022 rok. 

5603/22 20.07.2022  Udzielenie pełnomocnikowi wytycznych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 28.07.2022 r. w Warszawie w zakresie podjęcia uchwały dot. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5591.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5592.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5593.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5594.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5595.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5596.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5597.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5598.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5599.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5600.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5601.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5602.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5603.2022.pdf


dostawy oleju napędowego. 

5604/22 20.07.2022  W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Klub Wodny ,,Kon – Tiki” realizacji zadania publicznego 

pn. Koncert promocyjny płyty ,,Wysocki osobisty – Wachnowski&Ochwanowski” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert . 

5605/22 20.07.2022  W sprawie zlecenie Stowarzyszeniu Teatr Teatr TeTaTeT realizację zadania publicznego pn.”Teściowe 

wiecznie żywe” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5606/22 20.07.2022  W sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021 rok dla pana Andrzeja Dąbrowskiego – dyrektora 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach.   

5607/22 20.07.2022  W sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021 rok dla pani Aleksandry Stachniak – dyrektora 

Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.  

5608/22 20.07.2022  W sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021 rok dla pana Jacka Rogali – dyrektora Filharmonii 

Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach.  

5609/22 20.07.2022  W sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021 rok dla pana Michała Kotańskiego – dyrektora Teatru im. 

Stefana Żeromskiego w Kielcach.  

5610/22 20.07.2022  W sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021 rok dla pana Tadeusza Sikory – dyrektora Muzeum Wsi 

Kieleckiej w Kielcach.  

5611/22 20.07.2022  W sprawie przyznania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka. 

5612/22 20.07.2022  W sprawie odmowy zlecenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Małgorzaty w Pierzchnicy realizacji 

zadania publicznego pn. Remont zabytkowego kamiennego ogrodzenia przy kościele parafialnym p.w.św. 

Małgorzaty w Pierzchnicy-strona wschodnia z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5604.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5605.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5606.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5607.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5608.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5609.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5610.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5611.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5612.2022.pdf


5613/22 20.07.2022  W sprawie wyrażenie zgody dla Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach na 

użyczenie lokali na okres 1 roku. 

5614/22 20.07.2022  W sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.  

5615/22 20.07.2022  W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.  

5616/22 20.07.2022  W sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2022.  

5617/22 20.07.2022  W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu z siedzibą w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Europy w Bilard – Bułgaria 2022” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

5618/22 20.07.2022  W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Świętokrzyscy Sędziowie Piłkarscy Pomagają z siedzibą w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. „V Mikołajkowy Turniej Charytatywny im. Kamila Pastuszki” z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5619/22 20.07.2022  W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Campeones Wąchock z siedzibą w Wąchocku realizacji zadania 

publicznego pn. „Sport łączy pokolenia – Festyn sportowo-rodzinny w Marcinkowie” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

5620/22 20.07.2022  W sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Piłkarska Akademia Skarżyska z siedzibą w 

Skarżysku-Kamiennej realizacji zadania publicznego pn. „ Międzynarodowy Turniej Piłkarski Zakopane 

2022 ” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5621/22 20.07.2022  W sprawie zlecenia Kieleckiemu Towarzystwu Motocyklowemu NOVI KORONA z siedzibą w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Mistrzostwach Europy w rajdach Enduro Finlandia” z 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5613.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5614.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5615.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5616.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5617.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5618.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5619.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5620.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5621.2022.pdf


pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5622/22 20.07.2022  W sprawie przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji wraz z informacją o wynikach 

konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia 

zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 

których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. 

5623/22 20.07.2022  W sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za 2021 rok 

5624/22 20.07.2022  W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. 

5625/22 20.07.2022  W sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikom samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo 

Świętokrzyskie oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 

5626/22 20.07.2022  W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

5627/22 20.07.2022  W sprawie akceptacji kandydatury na stanowisko Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Łódzkiego. 

5628/22 20.07.2022  W sprawie przyjęcia projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego” 2022-2028 wraz z projektem „Planu inwestycyjnego dla województwa 

świętokrzyskiego” 2022-2028 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Planu 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5622.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5623.2022.pdf
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https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5625.2022.pdf
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gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2022-2028 i przekazania ich do właściwych 

jednostek celem zaopiniowania. 

5629/22 20.07.2022  W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały Nr XXII/292/20 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 

świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw oraz uchwały Nr XXII/291/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem 

działań krótkoterminowych” wniesionej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece oraz Cech 

Zdunów Polskich. 

5630/22 20.07.2022  W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

5631/22 20.07.2022  W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

5632/22 20.07.2022  W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5633/22 20.07.2022  W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5634/22 20.07.2022  W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5635/22 20.07.2022  W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5636/22 20.07.2022  W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5637/22 20.07.2022  W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5629.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5630.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5631.2022.pdf
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https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5634.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5635.2022.pdf
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5638/22 20.07.2022  W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5639/22 20.07.2022  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 

2040. 

5640/22 25.07.2022 W sprawie zaopiniowania projektu zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej im. W. Gombrowicza  w Kielcach. 

5641/22 27.07.2022 W sprawie zmiany Uchwały nr 615/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 maja 2019 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji, 

zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu  i wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-

26-199/18  w ramach Osi Priorytetowej 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka 

wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020. 

5642/22 27.07.2022 W sprawie przyjęcia ostatecznej wersji Planu działania dla Świętokrzyskiego w ramach 

międzynarodowego projektu RESINDUSTRY, współfinansowanego z Programu Interreg Europe 

5643/22 27.07.2022 W sprawie przyjęcia propozycji zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie zwiększenia stopy dofinansowania do 100% dla 

wydatków deklarowanych do Komisji Europejskiej w roku obrachunkowym 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r. 

5644/22 27.07.2022 W sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie do korzystania na okres 19.08.2022 r. - 21.08.2022 r.  

Związkowi Polskich Spadochroniarzy części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc na 

organizację XXIII Spadochronowych Mistrzostw Związku Polskich Spadochroniarzy. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5638.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5639.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5640.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5641.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5642.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5643.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5644.2022.pdf


5645/22 27.07.2022 W sprawie udzielenia Panu Pawłowi Petrusowi pełniącemu obowiązki Kierownika Rejonu Dróg 

Wojewódzkich Nr 1 w Zgórsku, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 

upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych. 

5646/22 27.07.2022 W sprawie wskazania przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego do Rady Muzeum przy Muzeum 

Zamkowym w Sandomierzu 

5647/22 27.07.2022 W sprawie uzgodnienia projektu zmian w statucie Muzeum Narodowego w Kielcach 

5648/22 27.07.2022 W sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Zamkowego w Sandomierzu 

5649/22 27.07.2022 W sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz wzoru wniosku o przyznanie 

nagrody dla kierowników instytucji kultury 

5650/22 27.07.2022 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Promocji Talentów realizacji zadania publicznego pn. Udział 

zespołów wokalnych ,,Kamerton i ,,Portamento” w Międzynarodowym Festiwalu ,,Kostoski” w Ochrydzie 

w Macedonii z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5651/22 27.07.2022 W sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

w Kielcach podczas jego nieobecności 

5652/22 27.07.2022 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Górno z siedzibą w Krajnie Pierwszym realizacji 

zadania publicznego pn. Rajd Rowerowy im. Westerplatczyków z pominięciem otwartego konkursu ofert 

5653/22 27.07.2022 W sprawie odmowy zlecenia Osiedlowemu Klubowi Sportowemu Instal-Michałów realizacji zadania 

publicznego pn. „OKS INSTAL-Michałów na sportowo”. 

5654/22 27.07.2022 W sprawie odmowy zlecenia Klubowi Sportowemu „Tęcza-Społem” realizacji zadania publicznego pn. 

„Mistrzostwa Świata Juniorów w Trójboju Siłowym i Trójboju Siłowym Klasycznym, 27.08-04.09.2022, 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5645.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5646.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5647.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5648.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5649.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5650.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5651.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5652.2022.pdf
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https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5654.2022.pdf


Stambuł, Turcja”. 

5655/22 27.07.2022 W sprawie odmowy zlecenia Fundacji „Szlachetne Serce” realizacji zadania publicznego pn. „Bieg 

Lisków Świętokrzyskich”. 

5656/22 27.07.2022 W sprawie odmowy zlecenia Kazimierskiemu Klubowi Futsalu realizacji zadania publicznego pn. „Futsal 

z KKF Caffaro Kazimierza Wielka”. 

5657/22 27.07.2022 W sprawie zamiaru powołania pani Małgorzaty Łakomiec na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

5658/22 27.07.2022 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

5659/22 27.07.2022 W sprawie zlecenia Fundacji ,,Blask Nadziei” w Kielcach realizacji zadania publicznego pt. „Aktywne 

dziecko – odchudzanie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5660/22 27.07.2022 W sprawie przyjęcia raportu końcowego z realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. 

„Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w ramach profilaktyki wtórnej u mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego w wieku aktywności zawodowej po ostrych zespołach wieńcowych”. 

5661/22 27.07.2022 W sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 

przeciwdziałanie narkomanii. 

5662/22 27.07.2022 W sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021 rok  Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach. 

5663/22 27.07.2022 W sprawie zlecenia Fundacji ,,Blask Nadziei” w Kielcach realizacji zadania publicznego pt. „Aktywne 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5655.2022.pdf
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dziecko – odchudzanie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5664/22 27.07.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 5410/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 

2022r. w sprawie powierzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach zadania merytorycznego w 

ramach projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i 

walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

5665/22 27.07.2022 W sprawie skierowania do konsultacji społecznych z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego 

projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2022-2028 wraz z 

projektem „Planu inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego” 2022-2028. 

5666/22 27.07.2022 W sprawie przyjęcia „Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego 

w latach 2018-2021 oraz Oceny realizacji inwestycji celu publicznego   o znaczeniu ponadlokalnym 

ujętych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego”. 

5667/22 27.07.2022 W sprawie uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie do planu 

zamówień publicznych nowego zadania pn.: „Dostosowanie dokumentów planistycznych 

zagospodarowania przestrzennego do aktualnie obowiązujących przepisów prawa”. 

5668/22 27.07.2022 W sprawie wprowadzenia zmian do Zbiorczego Rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2022 r. 

5669/22 27.07.2022 W sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu spłaty pożyczki krótkoterminowej udzielonej Spółce 

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku-Zdroju. 

5670/22 27.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5671/22 27.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5664.2022.pdf
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https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5666.2022.pdf
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5672/22 27.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5673/22 27.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5674/22 27.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5675/22 27.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5676/22 27.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5677/22 27.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5678/22 27.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5679/22 27.07.2022 W sprawie informacji o wykonaniu budżetu województwa za II kwartał 2022 roku. 

5680/22 27.07.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040. 

5681/22 27.07.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4765/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 

r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO 

na lata 2014-2020” – w związku z podjętą w dniu 27.07.2022 r. Uchwałą Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego. 

5682/22  27.07.2022 W sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek 

budżetowych w związku ze zwiększeniem limitu zobowiązań dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

w Kielcach w 2023 r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5672.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5673.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5674.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5675.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5676.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5677.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5678.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5679.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5680.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5681.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5682.2022.pdf


5383/22 29.07.2022 W sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu ocenionego w trybie 

nadzwyczajnym, nr wezwania nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-353/22, w ramach Osi 9 – Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna 

integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. 

5684/22 29.07.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 5413/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2022 

roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego 

pn.„Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. 

5685/22 29.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

5686/22 29.07.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5687/22 29.07.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 5191/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 

2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z 

Funduszu Pomocy na 2022 rok.  

5688/22 29.07.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 

2040. 

5689/22 29.07.2022 W sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu 

uchwały budżetowej na 2023 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2023 - … 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5683.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5684.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5685.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5686.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5687.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5688.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5689.2022.rar


5690/22 3.08.2022 W sprawie: projektu 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. 

569122 3.08.2022 W sprawie: wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030 ustaleń i 

rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. 

5692/22 3.08.2022 W sprawie: Zmiany Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 

2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

5693/22 3.08.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 1576/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 

2016 r. w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 

dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.05.00-IZ.00-26-012/15 w ramach Działania 4.5 

„Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i 

kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

5694/22 3.08.2022 W sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 

Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e1zdrowia) Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami oraz zmiana 

uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi 

Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu 

projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5690.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5691.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5692.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5693.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5694.2022.pdf


lata 2014-2020 

5695/22 3.08.2022 W sprawie: zmiany uchwały nr 2030/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.04.2020 r. w 

sprawie Zatwierdzenia zaktualizowanej listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie 

pozakonkursowym, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt 

pozakonkursowy), numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-226/18, przyjętej Uchwałą Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr 928/19 z dnia 07.08.2019 r. oraz zaktualizowanej Uchwałą Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr 1983/20 z dnia 15.04.2020 r. 

5696/22 3.08.2022 W sprawie: Wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie do korzystania w dniach 13.08 –16.08.2022 r. 

Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” południowo – zachodniej części terenu lotniska w Masłowie 

k/Kielc na zorganizowanie Gminnych Dożynek. 

5697/22 3.08.2022 W sprawie: wyboru ofert i podziału środków finansowych dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację działania z zakresu ekologii i 

ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku. 

5698/22 3.08.2022 W sprawie: Odmowy zlecenia Łoniowskiemu Stowarzyszeniu „SZANSA” realizacji zadania publicznego 

pn. „W naszym domu nie straszy- Dzień otwartych drzwi w ŚDS” Łoniów” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

5699/22 3.08.2022 W sprawie: Odmowy zlecenia Fundacji TYMIPOWIEDZ w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

„Pomoc humanitarna na tereny dotknięte działaniami wojennymi w Ukrainie”, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5695.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5696.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5697.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5698.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5699.2022.pdf


5700/22 3.08.2022 W sprawie: Zmiany Uchwały Nr 5575/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2022 

roku dotyczącej zatwierdzenia zmiany w „Zbiorczym Rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2022 

rok”. 

5701/22 3.08.2022 W sprawie: Przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach. 

5702/22 3.08.2022 W sprawie: Przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze. 

5703/22 3.08.2022 W sprawie: Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

5704/22 3.08.2022 W sprawie: odmowy zlecenia Fundacji Artystycznej GA MON realizacji zadania publicznego pn. 

Sandomierz Fashion Street z pominięciem otwartego konkursu ofert . 

5705/22 3.08.2022 W sprawie: Odmowy zlecenia Stowarzyszeniu ,,Wesoła 54” realizacji zadania publicznego pn. Musical 

,,Amos. Historia niemożliwego miasta” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5706/22 3.08.2022 W sprawie: odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Mała Polonia realizacji zadania publicznego pn. 

,,Porcelanowe inspiracje” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5707/22 3.08.2022 W sprawie: odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Mała Polonia realizacji zadania publicznego pn. ,,Poznaj z 

nami magiczny świat zdobienia ozdób choinkowych” z pominięciem otwartego konkursu ofert . 

5708/22 3.08.2022 W sprawie: wyrażenia zgody na powołanie zastępcy dyrektora Muzeum Zamkowego w Sandomierz. 

5709/22 3.08.2022 W sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy 

Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5700.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5701.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5702.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5703.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5704.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5705.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5706.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5707.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5708.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5709.2022.pdf


5710/22 3.08.2022 W sprawie: zamiaru powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim 

Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

5711/22 3.08.2022 W sprawie: odmowy zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych realizacji zadania 

publicznego pn. „Bieg Triumfu nad bolszewizmem”. 

5712/22 3.08.2022 W sprawie: odmowy zlecenia Klubowi Sportowemu Skała SKI Tumlin realizacji zadania publicznego pn. 

„Udział w zawodach z cyklu Marwe Cup 2022 w biegach na nartorolkach organizowanych przez Polski 

Związek Narciarski”. 

5713/22 3.08.2022 W sprawie: wprowadzenia zmian w „Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2022 rok”. 

5714/22 3.08.2022 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5715/22 3.08.2022 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5716/22 3.08.2022 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5717/22 3.08.2022 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5718/22 3.08.2022 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5719/22 3.08.2022 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5720/22 3.08.2022 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5721/22 8.08.2022 W sprawie: Wprowadzenia zmian do Zbiorczego Rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2022 r. 

5722/22 8.08.2022 W sprawie: Przyjęcia propozycji odpowiedzi IZ PR do uwag KE w ramach projektu programu regionalnego 

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, z uwzględnieniem roboczego stanowiska MFiPR. 

5723/22 10.08.2022 W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1808T (daw. Nr drogi 

0904T) Starachowice, ul. Dworcowa – ul. M. Piłsudskiego. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5710.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5711.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5712.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5713.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5714.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5715.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5716.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5717.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5718.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5719.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5720.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5721.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5722.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5723.2022.pdf


5724/22 10.08.2022 W sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej o łącznej kwocie 36.000,00 zł ciążącej na (…) z tytułu 

pobierania stypendium przyznawanego przez Województwo Świętokrzyskie. 

5725/22 10.08.2022 W sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium przez Województwo Świętokrzyskie 

studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. 

5726/22 10.08.2022 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu ,,Erbel – Szkoła Przyszłości” w Skarżysku – Kamiennej realizacji 

zadania publicznego pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5727/22 10.08.2022 W sprawie odmowy zlecenia Fundacji Na Recz Rozwoju Żelisławic i Żelisławiczek realizacji zadania 

publicznego pn. „Stworzenie Parku Wiejskiego w Żelisławiczkach” z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

5728/22 10.08.2022 W sprawie odmowy zlecenia Wojewódzkiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w 

Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „II Letnie Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w 

Ratownictwie”. 

5729/22 10.08.2022 W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu „Pro Bono”realizacji zadania publicznego pn. „VI Runda 

Pucharu ROK CUP POLAND 2022”. 

5730/22 10.08.2022 W sprawie ufundowania nagrody dla laureata Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr OSP organizowanego 

przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

5731/22 10.08.2022 W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Langiewicza 19 

5732/22 10.08.2022 W sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność 

Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w gminie Strawczyn, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków, w obrębie Strawczynek, jako działka nr 254/11 o pow. 0,0271 ha. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5724.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5725.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5726.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5727.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5728.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5729.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5730.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5731.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5732.2022.pdf


5733/22 10.08.2022 W sprawie wprowadzenia zmian w „Planie Zamówień Publicznych na 2022 rok”.  

5734/22 10.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5735/22 10.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5736/22 10.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5737/22 10.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5738/22 10.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5739/22 10.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5740/22 10.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5741/22 10.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5742/22 10.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5743/22 10.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5744/22 10.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5745/22 10.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5746/22 10.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5733.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5734.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5735.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5736.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5737.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5738.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5739.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5740.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5741.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5742.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5743.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5744.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5745.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5746.2022.pdf


5747/22 10.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. 

5748/22 10.08.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040. 

5749/22 
17.08.2022 W sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku, 

sporządzonych przez samorządowe instytucje kultury. 

5750/22 
17.08.2022 W sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego wojewódzkiego ośrodka ruchu 

drogowego w Kielcach za i półrocze 2022 roku. 

5751/22 

17.08.2022 W sprawie: Wyrażenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgody na rozbiórkę  

i likwidację środka trwałego o numerze inwentarzowym 0020/2015 tj. hangaru drewnianego – małego 

znajdującego się na terenie lotniska położonego w Masłowie Pierwszym. 

5752/22 
17.08.2022 W sprawie Wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym na 

okres 3 lat przez Pana Marka Kaletę. 

5753/22 17.08.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 3870/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku (z późn. zm.) w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia wartości środków przeznaczonych do zakontraktowania, wyboru 

projektów do dofinansowania oraz zatwierdzenia listy rezerwowej projektów w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 - Oś Priorytetowa 3 – „Efektywna i zielona 

energia”, Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

5754/22 17.08.2022 W sprawie: Przyjęcie zaktualizowanego projektu programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 

2021-2027, z uwzględnieniem uwag Komisji Europejskiej, stanowiska Ministerstwa Funduszy i Polityki 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5747.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5748.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5749.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5750.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5751.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5752.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5753.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5754.2022.pdf


Regionalnej oraz stanowiska Instytucji Zarządzającej, celem przedłożenia dokumentu Komisji Europejskiej 

5755/22 17.08.2022 W sprawie: Uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmian w Planie 
zamówień publicznych na rok 2022 wynikających z konieczności podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
systemu informatycznego UMWŚ. 

5756/22 17.08.2022 W sprawie: zlecenia realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dla Gminnej 
Akademii Sportu „COSMOS” w Zagnańsku, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5757/22 17.08.2022 W sprawie: udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach  
na przebudowę kanalizacji deszczowej. 

5758/22 17.08.2022 W sprawie: udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu  
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na zakup aparatu RTG wraz ze stacją opisową i detektorem. 

5759/22 17.08.2022 W sprawie: Zmiana Uchwały Nr 5405/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

1 czerwca 2022 roku zmienionej Uchwałą Nr 5539/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w 

Morawicy na modernizację Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci realizowaną w ramach programu 

pn.„Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”. 

5760/22 17.08.2022 W sprawie: Zlecenia Buskiej Lokalnej Grupie Działania „Słoneczny Lider” w Busku Zdroju realizacji 

zadania publicznego pt. „Profilaktyka zdrowia psychicznego – walka ze stresem poprzez zajęcia 

relaksacyjne”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5761/22 17.08.2022 W sprawie: powołania pani Małgorzaty Łakomiec na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

5762/22 17.08.2022 W sprawie: udzielenia pani Małgorzacie Łakomiec pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką 

samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5755.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5756.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5757.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5758.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5759.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5760.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5761.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5762.2022.pdf


5763/22 17.08.2022 W sprawie: zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu z siedzibą w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. „GRAND PRIX GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH – XI MEMORIAŁ SZCZEPANA 

RÓŻYCKIEGO W BILARD” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5764/22 17.08.2022 W sprawie: zlecenia Łuczniczemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „KARIMA” Prząsław realizacji 

zadania publicznego pn. „Organizacja Mistrzostw Polski w Łucznictwie Polowym (FIELD)” z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5765/22 17.08.2022 W sprawie: odmowy zlecenia Senshi Starachowickiemu Klubowi Karate Kyokushin realizacji zadania 

publicznego pn. „Mistrzostwa Europy EKO Karate Kyokushin/Shinkyokushin w Bułgarii – wyjazd 

zawodników i trenerów” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5766/22 17.08.2022 W sprawie: odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

realizacji zadania publicznego pn. „IV Regaty o Puchar ŚWOPR” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5767/22 17.08.2022 W sprawie: zlecenia Klubowi Sportowemu Vive Kielce realizacji zadania publicznego pn. „Udział w 

międzynarodowym turnieju Karvina Cup” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5768/22 17.08.2022 W sprawie: wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na usunięcie drzew z 

terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach 

przy ul. Grunwaldzkiej 45 i ul. Artwińskiego 1 

5769/22 17.08.2022 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5770/22 17.08.2022 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5771/22 17.08.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 4764/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 

r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5763.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5764.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5765.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5766.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5767.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5768.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5769.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5770.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5771.2022.pdf


5772/22 24.08.2022 W sprawie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych, sporządzonych 

przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 

Województwo Świętokrzyskie za I półrocze 2022 r. 

5773/22 24.08.2022 W sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutów: 1. Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Zespolonemu w Kielcach, 2. Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej 

Górze, 3. Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach, 4. Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, 5. Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy, 

6. Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, 7. Wojewódzkiemu Ośrodkowi 

Medycyny Pracy w Kielcach, 8. Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu. 

5774/22 24.08.2022 W sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach. 

5775/22 24.08.2022 W sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021 rok Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 

Pracy w Kielcach. 

5776/22 24.08.2022 W sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w 

Morawicy oraz zatwierdzenia jego tekstu jednolitego. 

5777/22 24.08.2022 W sprawie przyjęcia zmian w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2022 w zakresie działań 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 

5778/22 24.08.2022 W sprawie zmiana Uchwały nr 1422/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2019 

roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5772.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5773.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5774.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5775.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5776.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5777.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5778.2022.pdf


zakontraktowania w ramach konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne 

sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

5779/22 24.08.2022 W sprawie zmiany Uchwały nr 206/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2019 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IZ.00-26-197/18 z zakresu Punktów Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w ramach Osi Priorytetowej 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.2 

Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020. 

5780/22 24.08.2022 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy 

Tuczępy na lata 2022-2031 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie.  

5781/22 24.08.2022 W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie części terenu lotniska w Masłowie k/Kielc w 

dniach 16.09-18.09.2022r. dla Stowarzyszenia Aeroklub Kielecki na potrzeby współorganizacji IV edycji 

Targów Lotniczych Aviation Expo. 

5782/22 24.08.2022 W sprawie zatwierdzenia planu pracy świętokrzyskiego centrum doskonalenia nauczycieli w Kielcach na rok szkolny 

2022/2023. 
5783/22 24.08.2022 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum 

Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5779.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5780.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5781.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5782.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5783.2022.pdf


5784/22 24.08.2022 W sprawie udzielenia pani Teresie Teper pełnomocnictwa do kierowania wojewódzką samorządową 

jednostką organizacyjną pod nazwą Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji 

w Czarnieckiej Górze.  

5785/22 24.08.2022 W sprawie odmowy zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Opatowskiej realizacji zadania publicznego 

pn. Koncert pieśni chasydzkich z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5786/22 24.08.2022 W sprawie ufundowania nagrody dla laureata konkursu „Zabawka Przyjazna Dziecku”.  

5787/22 24.08.2022 W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody 

na powołanie Pana Adriana Ścipióra na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. 

Piłsudskiego w Kielcach na okres 4 lat bez przeprowadzania konkursu oraz do związków zawodowych 

działających w instytucji i stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj 

działalności prowadzonej przez WDK z prośbą o opinię w sprawie powołania Pana Adriana Ścipióra na 

stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach na okres 4 lat. 

5788/22 24.08.2022 W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Województwa 

Świętokrzyskiego w 2022 roku oraz powołania Komisji oceny wieńców Dożynkowych na Dożynkach 

Wojewódzkich w Bogorii.  

5789/22 24.08.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na usunięcie drzew z terenu 

nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach w pasie 

drogowym ulicy Grunwaldzkiej.  

5790/22 24.08.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej 

Górze na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, 

położonej w Chęcinach.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5784.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5785.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5786.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5787.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5788.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5789.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5790.2022.pdf


5791/22 24.08.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na usunięcie drzew z 

terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy 

ul. Artwińskiego 3.  

5792/22 24.08.2022 W sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dla Stowarzyszenia ,,Przyszłość Kołem 

się Toczy’’ ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5793/22 24.08.2022 W sprawie wyboru ofert i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Świętokrzyskiego na wsparcie realizacji 

zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanego fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym. 

5794/22 24.08.2022 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5795/22 24.08.2022 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5796/22 24.08.2022 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5797/22 24.08.2022 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5798/22 24.08.2022 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5799/22 24.08.2022 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5800/22 24.08.2022 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5801/22 24.08.2022 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5791.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5792.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5793.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5794.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5795.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5796.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5797.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5798.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5799.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5800.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5801.2022.pdf


5802/22 24.08.2022 W sprawie: zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5803/22 24.08.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 5191/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2022 

roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu 

Pomocy na 2022 rok.  

5804/22 24.08.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4765/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 

r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO 

na lata 2014-2020”. 

5805/22 31.08.2022 W sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2022 roku”. 

5806/22 31.08.2022 W sprawie: przyjęcia: „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa 

świętokrzyskiego na lata 2022-2040, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za i półrocze 2022 roku”. 

5807/22 31.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5808/22 31.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5809/22 31.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

5810/22 31.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5811/22 31.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5812/22 31.08.2022 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

5813/22 31.08.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 5191/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2022 

roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu 

Pomocy na 2022 rok. 

5814/22 31.08.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-

2040. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5802.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5803.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5804.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5805.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5806.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5807.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5808.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5809.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5810.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5811.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5812.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5813.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5814.2022.pdf


5815/22 31.08.2022 W sprawie: zmiana Uchwały nr 1228/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 

roku w sprawie aktualizacji dokumentu pn. „Polityka Zwalczania Nadużyć Finansowych i Przeciwdziałania 

Zjawiskom Korupcji w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020”. 

5816/22 31.08.2022 W sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach. 

5817/22 31.08.2022 W sprawie: zmiany uchwały nr 4805/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 stycznia 2022 

r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego na 2022 rok zmienionej uchwałą nr 5317/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 18 maja 2022 r. 

5818/22 31.08.2022 W sprawie: zmiany Uchwały nr 5755/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2022 

roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie zamówień publicznych na rok 2022 wynikających z potrzeb 

zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności licencyjnych. 

5819/22 31.08.2022 W sprawie: Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego 

w Kielcach z terminem wykorzystania w roku 2022 , z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT 

związanego z realizacją zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. 

Stefana Żeromskiego w Kielcach” współfinansowanego z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach umowy RPSW.04.04.00-26-0011/18-00 

5820/22 31.08.2022 W sprawie: zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury im. 

Józefa Piłsudskiego w Kielcach. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5815.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5816.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5817.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5818.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5819.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5820.2022.pdf


5821/22 31.08.2022 W sprawie: Powierzenie jednostce budżetowej Zespołowi Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach realizacji zadania własnego w ramach Planu operacyjnego na lata 2022 – 2023 

Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pn. : „Przywrócenie tradycji 

chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” finansowanego ze środków Schematu II Pomocy 

Technicznej PROW na lata 2014 – 2020. 

5822/22 31.08.2022 W sprawie: Przyjęcia informacji o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami województwa 

świętokrzyskiego projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 

2022-2028 wraz projektem „Planu inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego” 2022-2028. 

5823/22 31.08.2022 W sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

5824/22 31.08.2022 W sprawie: Odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Wspólnota Świętokrzyska realizacji zadania publicznego 

pn. „To Polska właśnie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5825/22 31.08.2022 W sprawie: udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup 

wyposażenia łóżek porodowych w funkcję masażu, przeznaczonych dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii. 

5826/22 31.08.2022 W sprawie: Zlecenia Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach realizacji zadania publicznego pt. 

„Wsparcie psychoedukacji dla osób uzależnionych od alkoholu”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5827/22 31.08.2022 W sprawie: przyznania nagrody rocznej za 2021 rok Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 

5828/22 31.08.2022 W sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5821.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5822.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5823.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5824.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5825.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5826.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5827.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5828.2022.pdf


5829/22 1.09.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4764/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 

r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 

5830/22 7.09.2022 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pińczów i na występowanie w imieniu 

Województwa Świętokrzyskiego Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w 

zakresie wspólnego przygotowania, przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego 

na wykonanie robót budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 47/2020 z dnia 13.10.2020 r. 

obejmującym: remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej 

o powierzchni użytkowej wynoszącej 229,10 m2 wraz z budową instalacji gazowej i przebudową instalacji 

centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i instalacji technicznej w ramach zadania p.n.: „Rozwój 

społeczno-gospodarczy Gminy Pińczów poprzez renowację zabytków: Domu Ariańskiego oraz Budynku 

Stacji Wąskotorowej”, na działce nr ewid. 115/10, obręb 0005, jednostka ewid. 260804_4 Pińczów, 

stanowiącej obszar kolejowy. 

5831/22 7.09.2022 W sprawie przyjęcia dokumentu pn. Procedury przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

5832/22 7.09.2022 W sprawie przyjęcia Informacji o stanie przygotowania nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027. 

5833/22 7.09.2022 W sprawie przyjęcia dokumentu, pn.: „Zasady zwiększania dofinansowania w ramach RPOWŚ 2014-

2020’’. 

5834/22 7.09.2022 W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Wincentego Witosa na 

odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Zagnańskiej w Kielcach oraz ul. Zagnańskiej na odcinku od ul. 

Wincentego Witosa do ul. Łódzkiej na terenie miasta Kielce. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5829.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5830.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5831.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5832.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5833.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5842.2022.pdf


5835/22 7.09.2022 W sprawie zmiany w uchwale nr 5616/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2022 

roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2022.  

5836/22 7.09.2022 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Profilaktyczno-Społecznemu AZYL z siedzibą w Brodach realizacji 

zadania publicznego pn. Oznakowanie szlaku turystycznego wraz z zakupem ulotek oraz map z 

pominięciem otwartego konkursu ofert.  

5837/22 7.09.2022 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 

,,Jesteśmy” w Skarżysku – Kamiennej realizacji zadania publicznego pt. „Dbam o zdrowie ”, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5838/22 7.09.2022 W sprawie odmowy zlecenia Federacji Konsumentów z siedzibą w Warszawie realizacji zadania 

publicznego pn. „Poradnictwo konsumenckie dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5839/22 7.09.2022 W sprawie zatwierdzenia zmiany w „Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2022 rok" 

polegającej na zwiększeniu wartości zamówienia nr 27 o łączną kwotę 154 471,54 zł netto na realizację 

zadania pod nazwą: „Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska – kompleksowe 

przeprowadzenie kampanii edukacyjnej”. 

5840/22 7.09.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla JMS INWESTYCJE Justyna Matuszczyk z siedzibą w Kielcach na 

dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, 

położoną w Kielcach w pasie drogowym ulicy Łopuszniańskiej.  

5841/22 7.09.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla Gminy Kielce – Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na dysponowanie 

na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w 

Kielcach w pasie drogowym ulicy Krakowskiej.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5835.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5836.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5837.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5838.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5839.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5840.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5841.2022.pdf


5842/22 7.09.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla Gminy Kielce – Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na dysponowanie 

na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w 

Kielcach w pasie drogowym ulicy Krakowskiej.  

5843/22 7.09.2022 W sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz 

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

dotyczących Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. 

5844/22 7.09.2022 W sprawie realizacji projektu pn.: „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń 

na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim – 2022 r. ” finansowanego ze 

środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, dofinasowanego przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz określenie zasad udziału w tym projekcie. 

5845/22 7.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

5846/22 7.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

5847/22 7.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

5848/22 7.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

5849/22 7.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

5850/22 7.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

5851/22 7.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

5852/22 7.09.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4764/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 

r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom  wojewódzkich jednostek budżetowych. 

5853/22 14.09.2022 W sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" 

w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5842.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5843.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5844.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5845.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5846.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5847.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5848.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5849.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5850.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5851.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5852.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5853.2022.pdf


wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru trwającego od 

14 marca 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r. 

5854/22 14.09.2022 W sprawie zatwierdzenia listy rankingowej operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania 

"Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru trwającego od 18 lipca 

2022 r. do 1 sierpnia 2022 r.  

5855/22 14.09.2022 W sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 

energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

5856/22 14.09.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 3870/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku (z późn. zm.) w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia  wartości środków przeznaczonych do zakontraktowania, wyboru 

projektów do dofinansowania oraz zatwierdzenia listy rezerwowej projektów w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 -  Oś Priorytetowa 3 – „Efektywna i zielona 

energia”, Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

5857/22 14.09.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 

roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5854.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5855.2022.pdf
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nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w 

ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia 

szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

5858/22 14.09.2022 W sprawie Zatwierdzenia listy rankingowej najwyżej ocenionych Formularzy zgłoszeniowych po 

zakończonej ocenie punktowej, które zostały złożone w V naborze w ramach projektu pn. „ Popytowy 

System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

5859/22 14.09.2022 W sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

5860/22 14.09.2022 W sprawie uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmian w Planie 

zamówień publicznych na rok 2022 wynikających z konieczności realizacji zadania: Wsparcie techniczne 

systemu e-DOK. 

5861/22 14.09.2022 W sprawie odmowy zlecenia Fundacji Studio TM realizacji zadania publicznego pn. VII Ogólnopolski 

Festiwal Teatralny ,,OTE” – Senior z pominięciem otwartego konkursu ofert . 

5862/22 14.09.2022 W sprawie odmowy zlecenia ,,FIRE” – Fundacja Integracja Rozwój Edukacja realizacji zadania 

publicznego pn. Obcokrajowcy w Kielcach. Nowe możliwości z pominięciem otwartego konkursu ofert . 

5863/22 14.09.2022 W sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana  Żeromskiego 

w Kielcach z terminem wykorzystania w roku 2022 , z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT 

związanego z realizacją  zadania „Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 

na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej” 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5858.2022.pdf
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dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF-

EOG 2014-2021). 

5864/22 14.09.2022 W sprawie wskazania przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego do Rady Muzeum przy Muzeum 

Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

5865/22 14.09.2022 W sprawie odmowy Integracyjnemu Klubowi Sportowemu „DEBIUT” Stąporków  realizacji zadania 

publicznego pn. „Udział w zawodach rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

5866/22 14.09.2022 W sprawie odmowy Stowarzyszeniu Miłośników Siatkówki „ABSOLWENCI”  realizacji zadania 

publicznego pn. „SIATKARSKI SEZON EMOCJI” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5867/22 14.09.2022 W sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

5868/22 14.09.2022 W sprawie udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w 

Morawicy. 

5869/22 14.09.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4798/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 stycznia 2022 

roku w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania 

Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022-2026. 

5870/22 14.09.2022 W sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dla Fundacji 

DOGadanka pn. „Aktywni w sporcie, aktywni w życiu” w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5871/22 14.09.2022 W sprawie: 1) rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego” 2022-2028 (WPGO), w tym projektu „Planu inwestycyjnego dla 

województwa świętokrzyskiego” 2022-2028 (PI) oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu 

aktualizacji „Planu…” 2022-2028,   2) przekazania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5864.2022.pdf
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dla województwa świętokrzyskiego” 2022-2028 do zaopiniowania, a projektu „Planu inwestycyjnego dla 

województwa świętokrzyskiego” 2022-2028 do uzgodnienia, Ministrowi Klimatu i Środowiska. 

5872/22 14.09.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 1694/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2020 r.  

zmieniającej uchwałę 453/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie  

upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

5873/22 14.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

5874/22 14.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

5875/22 14.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

5876/22 14.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

5877/22 14.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

5878/22 14.09.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040. 

5879/22 21.09.2022 W sprawie  zmiany Uchwały Nr 1184/19 z dnia 16 października 2019 roku (z późn. zm.) w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 Oś Priorytetowa 3 – „Efektywna i zielona energia”, 

Działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, dla 

projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy 

uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego oraz - zmiany Uchwały Nr 

4031/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku (z późn. zm.) w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5872.2022.pdf
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IZ.00-26-133/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.4 „Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Regionalnej. 

5880/22 21.09.2022 W sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydatów do stypendiów Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla uczniów.  

5881/22 21.09.2022 W sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydatów do stypendiów Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla studentów.  

5882/22 21.09.2022 W sprawie odmowy zlecenia Bractwu Matki Bożej Miłosierdzia z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej 

realizacji zadania publicznego pn. „Pożegnanie lata”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5883/22 21.09.2022 W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Dariuszowi 

Kowalskiemu – Kierownikowi Oddziału Kontroli EFRR w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do reprezentowania organu w 

sprawach wynikających z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020oraz na lata 2007-2013, w szczególności związanych z prowadzeniem 

kontroli, ustaleniem i nakładaniem korekt finansowych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020, 

będących w zakresie obowiązków Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO podczas nieobecności w 

pracy Pani Doroty Kostrzewskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

5884/22 21.09.2022 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 
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5885/22 21.09.2022 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym – przeciwdziałanie narkomanii.  

5886/22 21.09.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 5135/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 kwietnia 2022 

roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała 

w Czerwonej Górze na roboty adaptacyjne i modernizacyjne w roku 2022. 

5887/22 21.09.2022 W sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w 

Czerwonej Górze. 

5888/22 21.09.2022 W sprawie udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 

5889/22 

 

21.09.2022 W sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w 

ramach pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Zespolonemu w Kielcach do działania w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

inwestycji: Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w 

Kielcach – etap I. 

5890/22 21.09.2022 W sprawie wyrażenia zgody na realizację Konkursu "Z Panem Scratchem za pan brat - edycja 2022”. 

5891/22 21.09.2022 W sprawie uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w Planie 

Zamówień Publicznych na rok 2022 wynikającej z konieczności dodania nowej pozycji - ,,Dostawa sprzętu 

komputerowego w ramach projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa 

Świętokrzyskiego” 
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5892/22 21.09.2022 W sprawie wprowadzenia zmian w „Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2022 rok”.  

5893/22 28.09.2022 W sprawie: wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Kielcach w latach 2022 -2025. 

5894/22 28.09.2022 W sprawie: przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego w roku szkolnym 2021/22”. 

5895/22 28.09.2022 W sprawie: wyróżnień Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z okazji Wojewódzkich Obchodów 

Światowego Dnia Turystyki w 2022 roku. 

5896/22 28.09.2022 W sprawie: Przyjęcia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

5897/22 28.09.2022 W sprawie: zmiany Decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. 

„Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie, podjętej uchwałą nr 

5413/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2022 roku, a następnie zmienionej 

uchwałą nr 5684/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2022 roku. 

5898/22 28.09.2022 W sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanego dokumentu pn. „Warunki realizacji Priorytetów 

inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Kielcach”, przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 4728/21 z dnia 

22 grudnia 2021 r. 
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5899/22 28.09.2022 W sprawie: Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu ocenionego w trybie 

nadzwyczajnym, nr wezwania nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-353/22, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne 

i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca 

szanse na zatrudnienie. 

5900/22 28.09.2022 W sprawie: Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w 

ramach konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

5901/22 28.09.2022 W sprawie: Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w 

ramach konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-256/19, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych. 

5902/22 28.09.2022 W sprawie: Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w 

ramach konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-273/19, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych. 
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5903/22 28.09.2022 W sprawie: Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w 

ramach konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług 

zdrowotnych. 

5904/22 28.09.2022 W sprawie: Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 

pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie 

RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20 w ramach Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, przyjętych 

przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3094/20 z dnia 9 grudnia 2020 r., a następnie 

zaktualizowanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3133/20 z dnia 16 grudnia 

2020 r., Uchwałą Nr 3253/21 z dnia 20 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr 3315/21 z dnia 3 lutego 2021 r., 

Uchwałą Nr 3629/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr 3736/21 z dnia 19 maja 2021 r. oraz Uchwałą 

Nr 4725/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. 

5905/22 28.09.2022 W sprawie: Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 

pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie 

RPSW.09.02.01-IZ.00-26-327/20 w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

dla Europejskiego Funduszu Społecznego, przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5903.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5904.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5905.2022.pdf


Uchwałą Nr 3467/21 z dnia 10 marca 2021 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 3495/21 z dnia 17 marca 

2021 r., Uchwałą nr 3586/21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. oraz Uchwałą nr 3627/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

5906/22 28.09.2022 W sprawie: Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie RPSW.09.02.01-IZ.00-26-

256/19 w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1233/19 z dnia 30 

października 2019 r., oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 1325/19 z dnia 20 listopada 2019 r., Uchwałą Nr 

1564/20 z dnia 22 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr 2140/20 z dnia 27 maja 2020 r., Uchwałą nr 2357/20 z 

dnia 15 lipca 2020 r. 

5907/22 28.09.2022 W sprawie: Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 

pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie 

RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19 w ramach Poddziałania 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług 

zdrowotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

dla Europejskiego Funduszu Społecznego, przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 27 listopada 2019 r. a następnie zaktualizowanych przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1403/19 z dnia 4 grudnia 2019 r., Uchwałą Nr 1571/20 z dnia 22 stycznia 

2020 r. oraz Uchwałą Nr 2472/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

5908/22 28.09.2022 W sprawie: Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie RPSW.09.02.01-IZ.00-26-

273/19 w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” Regionalnego 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5906.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5907.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5908.2022.pdf


Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1922/20 z dnia 1 

kwietnia 2020 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 2008/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr 

2510/20 z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

5909/22 28.09.2022 W sprawie: Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie RPSW.09.02.02-IZ.00-26-

265/19 w ramach Poddziałania 9.2.2 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. 

Konkurs w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1328/19 z dnia 20 

listopada 2019 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 1563/20 z dnia 22 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr 2262/20 

z dnia 24 czerwca 2020 r. oraz Uchwałą Nr 3626/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

5910/22 28.09.2022 W sprawie: Wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z 

siedzibą w Busku - Zdroju. 

5911/22 28.09.2022 W sprawie: przyznania Świętokrzyskiej Nagrody Kultury 2022. 

5912/22 28.09.2022 W sprawie: Ufundowania nagrody dla laureatów XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa 

Raka organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Feliksa Raka w Krasocinie. 

5913/22 28.09.2022 W sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

5914/22 28.09.2022 W sprawie: podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5909.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5910.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5911.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5912.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5913.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5914.2022.pdf


5915/22 28.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5916/22 28.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5917/22 28.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5918/22 28.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5919/22 28.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5920/22 28.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5921/22 28.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5922/22 28.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5923/22 28.09.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5924/22 28.09.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 5191/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2022 

roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu 

Pomocy na 2022 rok. 

5925/22 28.09.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 4787/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2022 

roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok. 

5926/22 28.09.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 4764/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 

r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 

5927/22 28.09.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 

2040. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5915.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5916.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5917.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5918.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5919.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5920.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5921.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5922.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5923.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5924.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5925.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5926.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5927.2022.pdf


5928/22 28.09.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 4765/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 

r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO 

na lata 2014-2020”. 

5929/22 3.10.2022 W sprawie zlecenia Kieleckiemu Towarzystwu Naukowemu w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

Dzieci z Ukrainy – pomoc, integracja, wsparcie edukacyjne w przedszkolu, w szkole i w instytucjach 

samorządowych, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

5930/22 3.10.2022 W sprawie odwołania Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu 

5931/22 5.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5932/22 5.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5933/22 5.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5934/22 5.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5935/22 5.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5936/22 5.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5937/22 5.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5938/22 5.10.2022 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju dla Gminy 

Nagłowice do roku 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie. 

5939/22 5.10.2022 W sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2022 

5940/22 5.10.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 1576/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2016 

r. w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.04.05.00-IZ.00-26-012/15  w ramach Działania 4.5 „Ochrona i 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5928.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5929.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5930.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5931.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5932.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5933.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5934.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5935.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5936.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5937.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5938.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5939.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5940.2022.pdf


wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

5941/22 5.10.2022 W sprawie zmiany Uchwały nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 

roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 

Parków Krajobrazowych – jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych 

przyrodniczo” w Osi Priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i 

trybu jego realizacji. 

5942/22 5.10.2022 W sprawie zatwierdzenia Tabeli wdrażania rekomendacji dotyczących badania ewaluacyjnego pn.: 

„Ewaluacja wpływu inwestycji transportowych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020” 

5943/22 5.10.2022 W sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej dotyczącej dalszego wykorzystania przez 

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., środków dofinansowania projektu: „Rozszerzenie 

działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. formą wsparcia mikro, małych i 

średnich przedsiębiorców w Województwie Świętokrzyskim” zrealizowanego w ramach RPO WŚ na lata 

2007-2013, Działania 1.3, Osi priorytetowej 1. 

5944/22 5.10.2022 W sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Informacji dla Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z przyznanych w roku 2022 stypendiów 

sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5941.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5942.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5943.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5944.2022.pdf


5945/22 5.10.2022 W sprawie uchylenia uchwały Nr 5102/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2022 

r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup 

łóżek porodowych AVE z wyposażeniem dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii. 

5946/22 5.10.2022 W sprawie uchylenia uchwały Nr 5825/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 

2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach, na 

zakup wyposażenia łóżek porodowych w funkcję masażu, przeznaczonych dla Kliniki Położnictwa i 

Ginekologii. 

5947/22 5.10.2022 W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup 

sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Położnictwa i Ginekologii. 

5948/22 5.10.2022 W sprawie Zatwierdzenia szczegółowego Harmonogramu realizacji na terenie województwa 

świętokrzyskiego w 2023 roku zadań w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i 

Zwalczania AIDS 

5949/22 5.10.2022 W sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 

2022/2023 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, na uczelni mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5950/22 5.10.2022 W sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na podjęcie 

dodatkowego zatrudnienia. 

5951/22 5.10.2022 W sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność 

Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w gminie Strawczyn, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków, w obrębie Strawczyn, jako działki nr 492/6 o pow. 0,0183 ha i nr 492/10 o pow. 

0,0022 ha. 

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5945.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5946.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5947.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5948.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5949.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5950.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5951.2022.pdf


5952/22 12.10.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 5858/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2022 

roku w sprawie Zatwierdzenia listy rankingowej najwyżej ocenionych Formularzy zgłoszeniowych  

po zakończonej ocenie punktowej, które zostały złożone w V naborze w ramach projektu pn. „Popytowy 

System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

5953/22 12.10.2022 W sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Pomorzany w sprawie wybudowania chodnika 

(ewentualnie chodnika z funkcją ścieżki rowerowej) na drodze wojewódzkiej nr 746 w miejscowości 

Pomorzany oraz na odcinku pomiędzy Pomorzanami i Modliszewicami. 

5954/22 12.10.2022 W sprawie odwołania i powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej oraz zmiany 

uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej na lata 2021-202 odwołania  

i powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej oraz zmiany uchwały w sprawie 

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Kieleckiej na lata 2021-2025. 

5955/22 12.10.2022 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Małgorzacie Łakomiec, dyrektorowi Świętokrzyskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, do zawarcia, zmiany i wykonania umowy z Narodową 

Agencją Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „CHOPIN - nauka języków obcych  

w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych” (CHOPIN – language learning in sChools: Preferably 

Immersive and bilingual), nr projektu 2022-1-PL01-LA210-SCH-000083282. 

5956/22 12.10.2022 W sprawie udzielenie pełnomocnictwa pani Małgorzacie Łakomiec, dyrektorowi Świętokrzyskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, do zawarcia, zmiany i wykonania umowy z Narodową 

Agencją Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5952.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5953.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5954.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5955.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5956.2022.pdf


jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany” (Change ourselves today for the better tomorrow 

Development of ŚCDN for proecological changes), nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000069921.  

5957/22 12./10.2022 W sprawie odmowy SENSHI Starachowickiemu Klubowi Karate KYOKUSHIN z siedzibą  

w Starachowicach realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Europy EKO Karate Kyokushin/ 

Shinkyokushin w Bułgarii – wyjazd zawodników i trenerów ” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5958/22  12.10.2022 W sprawie uchylenia uchwały Nr 5283/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2022 

roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na zakup  

i montaż skanera CT dla potrzeb radioterapii (symulatora CT) wraz z wyposażeniem. 

5959/22 12.10.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 3023/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2017 

r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego  

w projekcie partnerskim pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego 

(InPlaMed WŚ) w ramach RPOWŚ 2014-2020. 

5960/22 12.10.2022 W sprawie przyznania nagrody „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. 

5961/22 12.10.2022 W sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r. oraz powołania zespołu opiniodawczo - 

konsultacyjnego. 

5962/22 12.10.2022 W sprawie podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Bractwu Matki Bożej Miłosierdzia z siedzibą w Skarżysku-

Kamiennej realizacji zadania publicznego pn. „Będzie lepiej”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

5963/22 12.10.2022 W sprawie wyboru ofert i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

będących w dyspozycji Województwa Świętokrzyskiego na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5957.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5958.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5959.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5960.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5961.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5962.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5963.2022.pdf


zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, 

w trybie II otwartego konkursu ofert w 2022 r. 

5964/22 12.10.2022 W sprawie wprowadzenie zadania do Zbiorczego Rocznego Planu Zamówień Publicznych na 

2022 rok. 

5965/22 12.10.2022 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

5966/22 12.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5967/22 12.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5968/22 12.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5969/22 12.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5970/22 12.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5971/22 12.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5972/22 12.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5973/22 12.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5974/22 12.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5975/22 12.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5976/22 12.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5977/22 12.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5978/22 12.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

5979/22 12.10.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5964.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5965.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5966.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5967.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5968.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5969.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5970.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5971.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5972.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5973.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5974.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5975.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5976.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5977.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5978.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5979.2022.pdf


5980/22 12.10.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4767/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 

r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek 

Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”.  

5981/22 19.10.2022 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia 

planu ochrony Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego i skierowanie  

na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

5982/22 19.10.2022 W sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej przesunięcia, do końca 2030 r., terminów granicznych wymiany 

źródeł ciepła, wynikających z uchwały Nr XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 

czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów 

w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, wniesionej przez Polskie Koleje 

Państwowe Spółka Akcyjna. 

5983/22 19.10.2022 W sprawie: Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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. 

5984/22 19.10.2022 W sprawie: Zawarcia Aneksu nr 6 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej 
w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 

czerwca 2015 r. 

5985/22 19.10.2022 W sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie dofinansowania dla projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

nr RPSW.05.02.00-26-0001/17 pn. „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Płn.”. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5980.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5981.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5982.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5983.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5984.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5985.2022.pdf


5986/22 19.10.2022 W sprawie: Przyjęcia dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji  

Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2014-2020 (wersja 20)”. 

5987/22 19.10.2022 W sprawie: uchylenia uchwały Nr 5831/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

7 września 2022 roku w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Procedury przeciwdziałania przypadkom konfliktu 

interesów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020. 

5988/22 19.10.2022 W sprawie: Przyjęcia zmian w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2022  

w zakresie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 

5989/22 19.10.2022 W sprawie: 
- zmiany Uchwały Nr 1184/19 z dnia 16 października 2019 roku (z późn. zm.) w sprawie rozstrzygnięcia 
konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 Oś Priorytetowa 3 – „Efektywna  
i zielona energia”, Działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020, dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, 
przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego 
oraz  
- zmiany Uchwały Nr 4031/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku (z późn. zm.) w sprawie rozstrzygnięcia 

konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Efektywna i zielona 

energia”, Działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności 

miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5986.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5987.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5988.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5989.2022.pdf


5990/22 19.10.2022 W sprawie: Podjęcia uchwały w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Na szlaku w Strażnicy”, Strażnica 2, 26-

212 Smyków realizacji zadania publicznego pn. „Aktywny Senior”, z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

5991/22 19.10.2022 W sprawie: Powierzenia obowiązków Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w 

Podzamczu. 

5992/22 19.10.2022 W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Ołowni pełniącemu obowiązki Dyrektora 

Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu. 

5993/22 19.10.2022 W sprawie: Przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji wraz z informacją  
o wynikach konsultacji społecznych projektów Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 
nadania statutów: 
1. Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach, 
2. Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, 
3. Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach, 
4. Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, 
5. Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy, 
6. Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, 
7. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Kielcach, 
8. Regionalnemu Centrum Naukowo – Technologicznemu. 

5994/22 19.10.2022 W sprawie: Udzielenia oprocentowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 5 000 000,00 zł dla 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. 

5995/22 19.10.2022 W sprawie: Udzielenia oprocentowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 3 000 000,00 zł dla 

Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

5996/22 19.10.2022 W sprawie: uchylenia uchwały Nr 5132/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

6 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w 

Kielcach na zakup lampy RTG do tomografu komputerowego oraz pompy obiegu chłodzenia. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5990.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5991.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5992.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5993.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5994.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5995.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5996.2022.pdf


5997/22 19.10.2022 W sprawie: odmowy wyrażenia zgody na cesję wierzytelności, wynikających z umowy  

nr 208/2021/EZ zawartej w dniu 10 czerwca 2021 r. 

5998/22 19.10.2022 W sprawie: przyznania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla 

uczniów. 

5999/22 19.10.2022 W sprawie: przyznania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla 

studentów. 

6000/22 19.10.2022 W sprawie: przyjęcia sprawozdania Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

w Kielcach z realizacji planu pracy za rok szkolny 2021/2022. 

6001/22 19.10.2022 W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa pani Małgorzacie Łakomiec, dyrektorowi Świętokrzyskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, do złożenia wniosku  

o Akredytację w programie Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, sektor Edukacja szkolna. 

6002/22 19.10.2022 W sprawie: odmowy zlecenia Klubowi Sportowemu Kuzushi z siedzibą w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. „Udział zawodników w Olympic Camp Winter z Flavio Canto”  

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6003/22 19.10.2022 W sprawie: wyrażenia zgody dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka  

w Pacanowie na użyczenie lokalu na czas określony. 

6004/22 19.10.2022 W sprawie: powołania dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im J. Piłsudskiego w Kielcach. 

6005/22 19.10.2022 W sprawie: powołania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego składu Kapituły XV edycji Nagrody 

Marszałka "Świętokrzyska Victoria”. 

6006/22 19.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6007/22 19.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5997.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5998.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.5999.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6000.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6001.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6002.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6003.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6004.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6005.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6006.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6007.2022.pdf


6008/22 19.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6009/22 19.10.2022 W sprawie: Przyjęcia zaktualizowanego projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego 2021-2027 wraz z Metodologią szacowania wskaźników. 

6010/22 21.10.2022 W sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zbycie mienia 

ruchomego. 

6011/22 24.10.2022 W sprawie przyjęcia zaktualizowanego projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego 2021-2027 wraz z Metodykami kosztów uproszczonych i Metodologią szacowania 

wskaźników. 

6012/22 26.10.2022 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Klimontów do roku 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie. 

6013/22 26.10.2022 W sprawie przyjęcia Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2023 w zakresie działań 

Departamentu Inwestycji i Rozwoju.   

6014/22 26.10.2022 W sprawie przyjęcia zmian w Rocznych Planach Działań  Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2022 w zakresie działań 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 

6015/22 26.10.2022 W sprawie przyjęcia Regulaminu naboru dotyczącego udzielania voucherów dla przedsiębiorstw wraz z 

załącznikami w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim 

poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6008.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6009.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6010.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6011.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6012.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6013.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6014.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6015.2022.pdf


Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz informacji nt. ogłoszenia VI naboru na udzielenie voucherów dla 

MŚP na zakup usług doradczych. 

6016/22 26.10.2022 W sprawie przyjęcia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

6017/22 26.10.2022 W sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w 

ramach konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

6018/22 26.10.2022 W sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w 

ramach konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-256/19, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z 

ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych. 

6019/22 26.10.2022 W sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej  Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie RPSW.09.02.01-IZ.00-26-

256/19 w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego, przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1233/19 z dnia 30 

października 2019 r., oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 1325/19 z dnia 20 listopada 2019 r.,  Uchwałą Nr 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6016.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6017.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6018.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6019.2022.pdf


1564/20 z dnia 22 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr 2140/20 z dnia 27 maja 2020 r., Uchwałą nr 2357/20 z dnia 

15 lipca 2020 r., Uchwałą nr 5906/22 z dnia 28 września 2022 r. 

6020/22 26.10.2022 W sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej  Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie RPSW.09.02.03-IZ.00-26-

295/20 w ramach Poddziałania 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych – Dzienne domy opieki 

medycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą 

Nr 2181/20 z dnia 3 czerwca 2020 r. oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 2824/20 z dnia 21 października 

2020 r. 

6021/22 26.10.2022 W sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 

pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie 

RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20 w ramach Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, przyjętych 

przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3094/20 z dnia 9 grudnia 2020 r., a następnie 

zaktualizowanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3133/20 z dnia 16 grudnia 

2020 r., Uchwałą Nr 3253/21 z dnia 20 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr 3315/21 z dnia 3 lutego 2021 r., 

Uchwałą Nr 3629/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr 3736/21 z dnia 19 maja 2021 r. oraz Uchwałą 

Nr 4725/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr 5904/22 z dnia 28 września 2022 r.   

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6020.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6021.2022.pdf


6022/22 26.10.2022 W sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”. 

6023/22 26.10.2022 W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Pactum Scyzory Kielce realizacji zadania publicznego pn. 

„Udział w turnieju finałowym o Puchar Polski 2022” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6024/22 26.10.2022 W sprawie wyrażenia opinii w sprawie odwołania ze stanowiska wicedyrektora ds. pedagogicznych 

Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

6025/22 26.10.2022 W sprawie podjęcia uchwały w sprawie zlecenia Kołu Gospodyń Wiejskich „Czerwone Korale” z siedzibą 

w Oblęgorku realizacji zadania publicznego pn. „Aktywna jesień”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6026/22 26.10.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 5411/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2022 

roku w sprawie określenia formy i trybu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na 

terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. 

6027/22 26.10.2022 W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wystąpienia 

Województwa Świętokrzyskiego z Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDzK), 

European Network of Regional Culinary Heritage (ENRCH). 

6028/22 26.10.2022 W sprawie przyjęcia informacji dotyczących działalności Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego na 

terenie województwa świętokrzyskiego w roku 2021 i skierowanie ich na posiedzenie Komisji Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

6029/22 26.10.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej 

Górze na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, 

położonej w Chęcinach. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6022.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6023.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6024.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6025.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6026.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6027.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6028.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6029.2022.pdf


6030/22 26.10.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla Gminy Kielce – Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na dysponowanie na 

cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w 

Kielcach w pasie drogowym ulicy Krakowskiej. 

6031/22 26.10.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla Gminy Kielce – Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na dysponowanie na 

cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w 

Kielcach w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej 

6032/22 26.10.2022 W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

6033/22 26.10.2022 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

6034/22 26.10.2022 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

6035/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6036/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6037/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6038/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6039/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6040/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6041/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6030.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6031.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6032.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6033.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6034.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6035.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6036.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6037.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6038.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6039.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6040.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6041.2022.pdf


6042/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6043/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6044/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6045/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6046/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6047/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6048/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6049/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6050/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6051/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6052/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6053/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6054/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6055/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6042.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6043.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6044.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6045.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6046.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6047.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6048.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6049.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6050.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6051.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6052.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6053.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6054.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6055.2022.pdf


6056/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6057/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6058/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6059/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6060/22 26.10.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 

6061/22 26.10.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4767/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek Medycznych 

Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” – w związku z podjętą w dniu 24.10.2022 r. Uchwałą 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

6062/22 26.10.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4786/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2022 

roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2022 rok. 

6063/22 26.10.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 5191/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2022 

roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu 

Pomocy na 2022 rok 

6064/22 26.10.2022 W sprawie informacji o wykonaniu budżetu województwa za III kwartał 2022 roku. 

6065/22 26.10.2022 W sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej  Listy 

pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie 

RPSW.09.02.01-IZ.00-26-209/18 w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6056.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6057.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6058.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6059.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6060.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6061.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6062.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6063.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6064.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6065.2022.pdf


Funduszu Społecznego, przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 83/18 z dnia 

19 grudnia 2018 r., oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 468/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r.,  Uchwałą Nr 

2337/20 z dnia 8 lipca 2020 r. 

6066/22 26.10.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6067/22 2.11.2022 W sprawie odstąpienia od projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn.: ,,Wsparcie i rozwój mechanizmów 

współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie 

(edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)”. 

6068/22 2.11.2022 W sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Regionalnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej w latach 2020 – 2021. 

6069/22 2.11.2022 W sprawie podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Kołu Gospodyń Wiejskich „Głuchowianki” z siedzibą w 

Głuchowie realizacji zadania publicznego pn. „Senior wszystko może”, z pominięciem otwartego konkursu 

ofert 

6070/22 2.11.2022 W sprawie odmowy zlecenia Kołu Gospodyń Wiejskich „Sasanki” w Mniowie realizacji zadania publicznego 

pn. „Aktywizacja, rozwój, integracja - ku niezależnej starości”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6071/22 2.11.2022 W sprawie zmiany załącznika nr 2 i nr 3 do Uchwały nr 3788/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w 

ramach Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast”, Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

6072/22 2.11.2022 W sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Zasady monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju 

Województwa Świętokrzyskiego 2030+”. Aktualizacja  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6066.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6067.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6068.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6069.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6070.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6071.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6072.2022.pdf


6073/22 2.11.2022 W sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

6074/22 2.11.2022 W sprawie zmiany Uchwały nr 3237/17 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy 

Komisji Oceny Projektów (KOP) – obowiązującego dla konkursów ogłaszanych po wejściu w życie ustawy 

z 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (konkursy ogłaszane od 

2 września 2017 roku) oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

6075/22 2.11.2022 W sprawie zmiany Uchwały nr 1090/16 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przeprowadzania oceny projektów pozakonkursowych (w tym ZIT) współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.  

6076/22 2.11.2022 W sprawie zmiany Uchwały nr 5414/22 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu 

przeprowadzania oceny projektów pozakonkursowych (w tym ZIT) współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, obowiązującego dla naborów ogłaszanych od 2 września 2017 roku.  

6077/22 2.11.2022 W sprawie akceptacji treści Aneksu nr 1 do Porozumienia nr TK-VI.8060.17.2021 z dnia 12 stycznia 2022 r. 

w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania 

organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6073.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6074.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6075.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6076.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6077.2022.pdf


Sandomierz – gr. województwa - Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy 

województwa świętokrzyskiego w 2022 r. 

6078/22 2.11.2022 W sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w sposób zdalny przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., 

zwołanym na dzień 10.11.2022 r. w Warszawie. 

6079/22 2.11.2022 W sprawie powołania Rady Programowej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych im. Mieczysława 

Michałowicza w Skarżysku-Kamiennej.  

6080/22 2.11.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 5424/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. w 

sprawie przyznania stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom 

województwa świętokrzyskiego.  

6081/22 2.11.2022 W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Klub Sportowy Krasocin z siedzibą w Krasocinie realizacji 

zadania publicznego pn. „Turniej Piłki Ręcznej z KS Krasocin” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6082/22 2.11.2022 W sprawie odmowy zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Piłkarska Akademia Skarżyska” z 

siedzibą w Skarżysku-Kamiennej realizacji zadania publicznego pn. „OGÓLNOPOLSKI Turniej Piłkarski 

TOP TURNIEJ CUP 2022” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6083/22 2.11.2022 W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łopusznie realizacji zadania 

publicznego pn. „Sztama z Ukrainą”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

6084/22 2.11.2022 W sprawie przyjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji o stanie realizacji projektu 

„Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021–2022” na Komisje Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6078.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6079.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6080.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6081.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6082.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6083.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6084.2022.pdf


6085/22 2.11.2022 W sprawie wyrażenie zgody na zmianę uchwały nr 5890/22 z dnia 21 września 2022 roku w zakresie 

Regulaminu Konkursu "Z Panem Scratchem za pan brat - edycja 2022”. 

6086/22 2.11.2022 W sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji dla Komisji Sejmikowych 

dotyczącej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. 

6087/22 2.11.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 5758/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2022 

roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w 

Czerwonej Górze na zakup aparatu RTG wraz ze stacją opisową i detektorem. 

6088/22 2.11.2022 W sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na wynajem pomieszczeń 

o łącznej o powierzchni 145,72 m2 , na okres dwóch lat. 

6089/22 2.11.2022 W sprawie w sprawie wyrażenia zgody Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na wynajem części 

działki o powierzchni 3 000 m2 , oznaczonej nr ewidencyjnym 931/14 - obręb 0015 Kielce. 

6090/22 2.11.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 5049/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2022r. w 

sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 

Pracy w Kielcach oraz możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora Wojewódzkiego 

Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach, z późn. zm. 

6091/22 2.11.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 541/01 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 listopada 2001 r. 

w sprawie: powołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, z późn. zm. 

6092/22 2.11.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 3749/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. 

w sprawie: powołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 

Sanitarnego w Kielcach, z późn. zm. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6085.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6086.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6087.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6088.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6089.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6090.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6091.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6092.2022.pdf


6093/22 2.11.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 551/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 08 maja 2019 r. w 

sprawie: powołania Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, z późn. zm. 

6094/22 2.11.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 1104/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2019 r. 

w sprawie: powołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, z późn. zm. 

6095/22 2.11.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 1575/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. 

w sprawie: powołania Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej 

Górze, z późn. zm. 

6096/22 2.11.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 5162/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

w sprawie: powołania Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

6097/22 2.11.2022 W sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. 

6098/22 2.11.2022 W sprawie udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w 

Kielcach. 

6099/22 2.11.2022 W sprawie uchylenia uchwały Nr 4993/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2022 

roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na wymianę 

agregatu wody lodowej. 

6100/22 2.11.2022 W sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy. 

6101/22 2.11.2022 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Lokalnych „SKAŁA” z siedzibą w Lasocinie 

realizacji zadania publicznego pt. „Narkotyki i dopalacze? Dziękuję. To mnie nie kręci.”, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6093.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6094.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6095.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6096.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6097.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6098.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6099.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6100.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6101.2022.pdf


6102/22 2.11.2022 W sprawie przyznania stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim na uczelni mającej 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6103/22 2.11.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla Gminy Kielce – Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na dysponowanie na 

cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach 

przy ulicy Grunwaldzkiej.  

6104/22 2.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6105/22 2.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6106/22 2.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6107/22 2.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6108/22 2.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6109/22 2.11.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 4786/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2022 roku 

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2022 rok. 

6110/22 9.11.2022 W sprawie: Zatwierdzenie korekty planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 

Kielcach na 2022 rok. 

6111/22 9.11.2022 W sprawie: Przyjęcie „Operatu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023” 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

6112/22 9.11.2022 W sprawie: Akceptacja treści projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia przez Województwo 

Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji  publicznego transportu zbiorowego w 

transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6102.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6103.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6104.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6105.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6106.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6107.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6108.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6109.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6110.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6111.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6112.2022.pdf


gr. Województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa 

świętokrzyskiego w 2023 r. 

6113/22 9.11.2022 W sprawie: Wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych 

na 2022 rok Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w postępowaniu dotyczącym usługi 

zarządzania lotniskiem w Masłowie k/Kielc, którego właścicielem jest Województwo Świętokrzyskie. 

6114/22 9.11.2022 W sprawie: Przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2023 

rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. 

6115/22 9.11.2022 W sprawie: Przyjęcia Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2023 w zakresie działań 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 

6116/22 9.11.2022 W sprawie: Zmiany uchwały numer 3460/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

10 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. 

6117/22 9.11.2022 W sprawie: Zmiany uchwały numer 3461/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

10 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Decyzji o dofinansowaniu projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. 

6118/22 9.11.2022 W sprawie: Zmiany uchwały numer 3463/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

10 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6113.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6114.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6115.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6116.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6117.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6118.2022.pdf


projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. 

6119/22 9.11.2022 W sprawie: Uzyskanie zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w Planie 

Zamówień Publicznych na rok 2022 wynikającej z konieczności zwiększenia wartości szacunkowej zadania 

- ,,Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych 

Województwa Świętokrzyskiego” oraz przeniesienia go do pozycji nr 2 Planu Zamówień Publicznych. 

6120/22 9.11.2022 W sprawie: Przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Informacji dla Komisji Sejmikowych 

dotyczącej bieżących działań w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. 

6121/22 9.11.2022 W sprawie: odmowy zlecenia Kołu Gospodyń Wiejskich „Echo Łysicy” w Bielinach realizacji zadania 

publicznego pn. „Gdzie słyszysz śpiew-tam wchodź, tam dobre serca mają. Śpiewem sobie i innym 

pomagają”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6122/22 9.11.2022 W sprawie: rozpatrzenia wyników konsultacji i konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r. 

6123/22 9.11.2022 W sprawie: Zmiany uchwały Nr 4990/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

9 marca 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach 

na adaptację pomieszczeń stacji łóżek w celu zainstalowania tomografu komputerowego. 

6124/22 9.11.2022 W sprawie: udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy  

na zakup systemu GSM powiadamiającego o awariach urządzeń kotłowni. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6119.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6120.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6121.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6122.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6123.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6124.2022.pdf


6125/22 9.11.2022 W sprawie: udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy na zakup 

automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej do Izby Przyjęć w lokalizacji Szpitala w 

Morawicy. 

6126/22 9.11.2022 W sprawie: udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach  

na zakup kompletu sprzętu do małoinwazyjnych zabiegów chirurgii kręgosłupa w odcinku piersiowym i 

lędźwiowym z dostępu interlaminarnego i transforaminalnego dla Kliniki Neurochirurgii. 

6127/22 9.11.2022 W sprawie: Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia sprawozdania finansowego  

w Muzeum Zamkowym za rok obrotowy 2022 i 2023. 

6128/22 9.11.2022 W sprawie: Ufundowania nagrody dla laureata wystawy ,,PORÓWNANIA 31” organizowanego przez Biuro 

Wystaw Artystycznych w Sandomierzu. 

6129/22 9.11.2022 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i wniosków 

oraz informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli 

jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”. 

6130/22 9.11.2022 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia 

„Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty 

prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”. 

6131/22 9.11.2022 W sprawie: odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie realizacji zadania publicznego pn. „Wydanie książki pt. Śladami Kielczan”, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6125.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6126.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6127.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6128.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6129.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6130.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6131.2022.pdf


6132/22 9.11.2022 W sprawie: odmowy zlecenia Ludowemu Uczniowskiemu Katolickiemu Klubowi Sportowemu LUKKS 

Kielce z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „SZACHOWY FESTIWAL 

ANDRZEJKOWY” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6133/22 9.11.2022 W sprawie wprowadzenia zmian w „Planie Zamówień Publicznych na 2022 rok” 

6134/22 9.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6135/22 9.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6136/22 9.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6137/22 9.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6138/22 9.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6139/22 9.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6140/22 9.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6141/22 9.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6142/22 9.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6143/22 9.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6144/22 9.11.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 6064/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

26 października 2022 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu województwa za III kwartał 2022 roku. 

6145/22 9.11.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 4786/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

5 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2022 rok. 

6146/22 10.11.2022 W sprawie zlecenia Sandomierskiemu Stowarzyszeniu Winiarzy z siedzibą w Sandomierzu realizacji zadania 

publicznego pn. Święto Młodego Wina z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6132.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6133.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6134.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6135.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6136.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6137.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6138.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6139.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6140.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6141.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6142.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6143.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6144.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6145.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6146.2022.pdf


6147/22 14.11.2022 W sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2023-2040. 

6148/22 14.11.2022 W sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej województwa świętokrzyskiego na 2023 rok wraz z 

uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

6149/22 16.11.2022 W sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia wartości środków przeznaczonych do zakontraktowania i 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-

IZ.00-26-352/22 - Oś Priorytetowa 3  „Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.2 „Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

6150/22 16.11.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 1045/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2019 

roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do 

zakontraktowania i wyboru projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-

IZ.00-26-258/19 – konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują 

szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i/lub położnictwa. 

6151/22 16.11.2022 W sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zasady wyboru członków Komitetu Monitorującego Program Regionalny 

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027  

6152/22 16.11.2022 W sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021 rok Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze. 

6153/22 16.11.2022 W sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6147.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6148.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6149.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6150.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6151.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6152.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6153.2022.pdf


6154/22 16.11.2022 W sprawie uchylenia uchwały Nr 5164/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2022 

r. w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 1 570 

000,00 zł na wyposażenie Budynku Głównego w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu 

Sygnalizacji Pożaru. 

6155/22 16.11.2022 W sprawie uchylenia uchwały Nr 5165/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2022 

r. w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 580 

000,00 zł na realizację zadania polegającego na wydzieleniu korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za 

pomocą drzwi dymoszczelnych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w Budynku Świętokrzyskiego 

Centrum Kardiologii. 

6156/22 16.11.2022 W sprawie podjęcia prac nad opracowaniem Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i 

Deinstytucjonalizacji oraz powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego ds. Opracowania Regionalnego 

Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji. 

6157/22 16.11.2022 W sprawie odmowy zlecenia Kołu Gospodyń Wiejskich w Lasocinie realizacji zadania publicznego pn. 

„Pokonaj wykluczenie- niepełnosprawność to nie ograniczenie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6158/22 16.11.2022 W sprawie Zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie realizacji zadania publicznego pn. „Senior - 

Junior w tradycji bożonarodzeniowej”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6159/22 16.11.2022 W sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w Planie zamówień publicznych na 2022 rok. 

6160/22 16.11.2022 W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli (Marcin Zawierucha, zastępca  dyrektora 

Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich) 

6161/22 16.11.2022 W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia 

Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6154.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6155.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6156.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6157.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6158.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6159.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6160.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6161.2022.pdf


dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej 

na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023. 

6162/22 16.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6163/22 16.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6164/22 16.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6165/22 16.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6166/22 16.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6167/22 16.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6168/22 16.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6169/22 16.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6170/22 16.11.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 

6171/22 16.11.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4786/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2022 

roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2022 rok. 

6172/22 17.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6173/22 23.11.2022 W sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 

konkursu nr RPSW.08.02.01-IZ.00-26-296/20, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6162.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6163.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6164.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6165.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6166.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6167.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6168.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6169.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6170.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6171.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6172.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6173.2022.pdf


Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu 

rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej. 

6174/22 23.11.2022 W sprawie zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 

pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie 

RPSW.08.03.03-IZ.00-26-275/19 w ramach Poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w 

zakresie stosowania TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, przyjętych przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2266/20 z dnia 24 czerwca 2020 r., a następnie zaktualizowanych przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2314/20 z dnia 1 lipca 2020 r., Uchwałą Nr 2569/20 z dnia 26 

sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr 3628/21 z dnia 21.04.2021 r. oraz Uchwałą Nr 3796/21 z dnia 28 maja 2021 r. 

6175/22 23.11.2022 W sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowana w Konkursie RPSW.08.02.01-IZ.00-26-

296/20 w ramach Poddziałania 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby 

w wieku aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, przyjętych przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2264/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 2572/20 

z dnia 26 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr 3466/21 z dnia 10 marca 2021r. oraz Uchwałą Nr 3777/21 z dnia 26 

maja 2021 r. 

6176/22 23.11.2022 W sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 

konkursu RPSW.08.01.01-IZ.00-26-347/21 oraz zmiany uchwały Nr 4894/22 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6174.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6175.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6176.2022.pdf


pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie nr 

RPSW.08.01.01-IZ.00-26-347/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”; Poddziałanie 8.1.1 

„Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3”, zmienionej uchwałą nr 5017/22 z dnia 16 marca 2022 

r. 

6177/22 23.11.2022 W sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

6178/22 23.11.2022  
 W sprawie wydania opinii dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów 

na lata 2022-2030. 

6179/22 23.11.2022 W sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej dotyczącej dalszego wykorzystania środków z 

Projektu nr WND-RPSW.01.03.00-26-003/10 pod nazwą: „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu 

Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3, Osi priorytetowej 1. 

6180/22 23.11.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 4991/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2022 roku 

w sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na zakup dla Bloku 

Operacyjnego urządzenia do przygotowywania preparatów histopatologicznych – zautomatyzowanego 

systemu dozowania formaliny dla próbek biologicznych. 

6181/22 23.11.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 5166/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2022 

roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na 

modernizację dróg wewnętrznych – etap II. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6177.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6178.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6179.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6180.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6181.2022.pdf


6182/22 23.11.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 5313/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2022 roku 

w sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na zakup aplikatora 

do brachyterapii wewnątrzodbytniczej.  

6183/22 23.11.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 5133/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 kwietnia 2022 

roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup 

systemu monitorowania pacjentów odcinek A Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i 

Endokrynologicznej. 

6184/22 23.11.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 5947/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 
października 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Zespolonemu w Kielcach na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Położnictwa 
i Ginekologii. 

6185/22 23.11.2022 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Regionalnego Centrum Naukowo – 

Technologicznego w Podzamczu. 

6186/22 23.11.2022 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Osada Świętokrzyska w Hucie Szklanej realizacji zadania publicznego 

pn. „Żyj pełnią życia”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6187/22 23.11.2022 W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu „Nasze dziedzictwo Ossolin” realizacji zadania publicznego pn. 

,,Inscenizacja bożonarodzeniowa podczas Świętokrzyskiej Pasterki w Kaplicy Betlejemskiej w Ossolinie ” z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6188/22 23.11.2022 W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia sprawozdania finansowego w Teatrze im. 

Stefana Żeromskiego w Kielcach za rok obrotowy 2022 i 2023. 

6189/22 23.11.2022 W sprawie wyrażenia opinii w sprawie powierzenia panu Szymonowi Baumelowi stanowiska wicedyrektora 

ds. pedagogicznych w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6182.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6183.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6184.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6185.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6186.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6187.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6188.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6189.2022.pdf


6190/22 23.11.2022 W sprawie przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielom - emerytom jednostek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie.  

6191/22 23.11.2022 W sprawie odmowy zlecenia Fundacji Wsparcia i Rozwoju DOBRY RUCH z siedzibą w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. „Turniej Świąteczny z Fundacją DOBRY RUCH” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

6192/22 23.11.2022 W sprawie przyznania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.  

6193/22 23.11.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 2307/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w 
sprawie przyjęcia procedury lokowania wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 
rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący bankową obsługę budżetu oraz upoważnienia do 
podejmowania decyzji w sprawie wyboru banku i lokowania w nim wolnych środków finansowych, 
zmienionej uchwałą nr 1610/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. 
oraz uchwałą nr 5036/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2022 r. 

6194/22 23.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6195/22 23.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6196/22 23.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6197/22 23.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6198/22 23.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6199/22 23.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6200/22 23.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6190.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6191.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6192.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6193.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6194.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6195.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6196.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6197.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6198.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6199.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6200.2022.pdf


6201/22 23.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6202/22 30.11.2022 W sprawie: wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Pawłów do roku 2030 ustaleń 

i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. 
6203/22 30.11.2022 W sprawie: Przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 57). 
6204/22 30.11.2022 W sprawie: Przyjęcia Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2023 rok  

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
6205/22 30.11.2022 W sprawie: Przyjęcia informacji dotyczącej stanu realizacji Strategii Komunikacji RPOWŚ 2014-2020  

w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w 2021 roku. 
6206/22 30.11.2022 W sprawie: zmiany Uchwały nr 3237/17 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny 

Projektów (KOP) – obowiązującego dla konkursów ogłaszanych po wejściu w życie ustawy z 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 

niektórych innych ustaw (konkursy ogłaszane od 2 września 2017 roku) oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów (KOP) 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
6207/22 30.11.2022 W sprawie: Zmiany Uchwały Nr 2618 /17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych  

do zakontraktowania w ramach konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego 

nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-069/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 ,,Dziedzictwo naturalne i kulturowe: Działania 4.4 ,,Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
6208/22 30.11.2022 W sprawie: Przyjęcia dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 21) 
6209/22 30.11.2022 W sprawie: Zatwierdzenia Wykazu ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie  

dla Świętokrzyskiego 2021-2027 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) oraz zatwierdzenia 

Opisu dziedzin w ramach Programu Fundusze Europejskie  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6201.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6202.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6203.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6204.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6205.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6206.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6207.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6208.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6209.2022.pdf


dla Świętokrzyskiego 2021-2027 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+), do których będą 

powołani eksperci do oceny projektów. 
6210/22 30.11.2022 W sprawie: Zmiany Uchwały Nr 4550/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ  

na lata 2014-2020 w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wraz  

z załącznikami. 
6211/22 30.11.2022 W sprawie: Przyjęcia raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”. 
6212/22 30.11.2022 W sprawie: Przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii  

w Morawicy. 
6213/22 30.11.2022 W sprawie: Zmiana uchwały nr 4512/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2018 w sprawie udzielenia 

nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej  

w Kielcach. 
6214/22 30.11.2022 W sprawie: Zmiana uchwały nr 1465/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia 

nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej  

w Kielcach. 
6215/22 30.11.2022 W sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia Powiatowi Buskiemu 

pomocy finansowej. 
6216/22 30.11.2022 W sprawie: przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu 

pomocy finansowej. 
6217/22 30.11.2022 W sprawie: odmowy zlecenia Ludowemu Uczniowskiemu Katolickiemu Klubowi Sportowemu LUKKS Kielce z siedzibą w 

Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „SZACHOWY FESTIWAL ANDRZEJKOWY” z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6210.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6211.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6212.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6213.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6214.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6215.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6216.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6217.2022.pdf


6218/22 30.11.2022 W sprawie: Uzyskanie zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmian w Planie 

zamówień publicznych na rok 2022 wynikających z potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa kopii zapasowych. 

6219/22 30.11.2022 W sprawie: Powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji w celu nabycia przez 

Województwo Świętokrzyskie udziałów Banku Gospodarstwa Krajowego w Spółce Świętokrzyski Fundusz 

Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Kielcach. 

6220/22 30.11.2022 W sprawie: Zmiany uchwały Nr 4846/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

28 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Spółce „Uzdrowisko Busko-Zdrój” 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku-Zdroju. 

6221/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6222/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6223/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6224/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6225/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6226/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6227/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6228/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6229/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6230/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6231/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6232/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6218.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6219.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6220.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6221.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6222.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6223.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6224.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6225.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6226.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6227.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6228.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6229.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6230.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6231.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6232.2022.pdf


6233/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6234/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6235/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6236/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6237/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6238/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6239/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6240/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6241/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6242/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6243/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6244/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6245/22 30.11.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok.  

6246/22 30.11.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 4786/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

5 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2022 rok. 

6247/22 30.11.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 5191/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

13 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla 

środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

6248/22 30.11.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6233.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6234.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6235.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6236.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6237.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6238.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6239.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6240.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6241.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6242.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6243.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6244.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6245.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6246.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6247.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6248.2022.pdf


6249/22 30.11.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 4765/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

29 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe 

w ramach RPO na lata 2014-2020”. 

6250/22 30.11.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 4764/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

29 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 

6251/22 1.12.2022 W sprawie zlecenia Klubowi Karate Trójka Sandomierz z siedzibą w Sandomierzu realizacji zadania 

publicznego pn. „IX Mikołajkowy Turniej Karate Dzieci” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6252/22 1.12.2022 W sprawie zlecenia Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Guliwer” z siedzibą w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Świętokrzyskich Igrzysk Sportowych” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

6253/22 1.12.2022 W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Związkowi Piłki Ręcznej realizacji zadania publicznego pn. „Turniej 

Wojewódzki Mini-Piłki Ręcznej „My też…gramy w ręczną” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6254/22 1.12.2022 W sprawie zlecenia Fundacji Sportowej z siedzibą w Tumlinie – Osowej realizacji zadania publicznego pn. 

„Świętokrzyski Senior w Ruchu” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6255/22 1.12.2022 W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu ESKA SKARŻYSKO z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej 

realizacji zadania publicznego pn. „MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KOBIET I MĘŻCZYZN” 

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6256/22 7.12.2022 W sprawie ustalenia podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla samorządów powiatowych 

na finansowanie w 2023 roku kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6249.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6250.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6251.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6252.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6253.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6254.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6255.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6256.2022.pdf


6257/22 7.12.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 5216/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 na 

realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie:  

1.  dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  dotyczących obiektów służących rehabilitacji  

w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,  

2. dofinansowania kosztów tworzenia i działania  zakładów aktywności zawodowej. 

6258/22 7.12.2022 W sprawie przyjęcia Stanowiska Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego zmiany Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego. 

6259/22 7.12.2022 W sprawie przyjęcia Informacji o stanie przygotowania nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027. 

6260/22 7.12.2022 W sprawie zmiany Uchwały nr 3870/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku (z późn. zm.) w sprawie rozstrzygnięcia 

konkursu, zwiększenia wartości środków przeznaczonych do zakontraktowania,  wyboru projektów do 

dofinansowania oraz zatwierdzenia listy rezerwowej projektów w ramach jednoetapowego konkursu 

zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 -  Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia 

Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 4903/22 z dnia 23 lutego 2022 roku (z późn. zm.) zmieniającej 

Uchwałę nr 3870/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia  wartości 

środków przeznaczonych do zakontraktowania,  wyboru projektów do dofinansowania oraz zatwierdzenia 

listy rezerwowej projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-

325/20 -  Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6257.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6258.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6259.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6260.2022.pdf


z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

6261/22 7.12.2022 W sprawie w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej Sieci 

Gospodarczej Regionów Trójmorza. 

6262/22 7.12.2022 W sprawie przyjęcia zmienionego dokumentu pn. Zasady wyboru członków Komitetu Monitorującego 

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 

6263/22 7.12.2022 W sprawie uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w Planie 

Zamówień Publicznych na rok 2022 wynikającej z konieczności zwiększenia zadania pozycji nr 2- ,,Dostawa 

i wdrożenie systemu automatycznej digitalizacji dokumentów (SADD)’’ 

6264/22 7.12.2022 W sprawie odmowy Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji z 

siedzibą w Końskich realizacji zadania publicznego pn. „II Integracyjne Mikołajkowe Zawody Pływackie 

17.12.2022 r.”. z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6265/22 7.12.2022 W sprawie odmowy zlecenia Ludowemu Klubowi Sportowemu Skała Tumlin z siedzibą w Tumlinie-Osowej 

realizacji zadania publicznego pn. „Udział reprezentacji województwa świętokrzyskiego w narciarstwie 

biegowym w Pucharze Grupy Azoty – sezon 2022/2023” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6266/22 7.12.2022 W sprawie odmowy zlecenia Kieleckiemu Klubowi Motocyklowemu  „WENA” z siedzibą w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. „Start w cyklu Mistrzostw Świata w zawodach Hard Enduro”  z 

pominięciem otwartego konkursu ofert 

6267/22 7.12.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 4992/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2022 roku 

w sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na zakup systemu do 

poprawy procesów diagnostycznych w Zakładzie Patologii Nowotworów. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6261.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6262.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6263.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6264.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6265.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6266.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6267.2022.pdf


6268/22 7.12.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 5757/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2022 

roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na przebudowę 

kanalizacji deszczowej. 

6269/22 7.12.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 759/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w 

sprawie przyjęcia do realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Wczesne wykrywanie oraz 

rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych”. 

6270/22 7.12.2022 W sprawie przyjęcia Raportu Wojewódzkiego za 2021 rok pt. „Monitorowanie problemu narkotyków i 

narkomanii na terenie województwa świętokrzyskiego” 

6271/22 7.12.2022 W sprawie zmiany uchwały Nr 5314/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2022 roku 

w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup 

tomografu komputerowego z wyposażeniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej. 

6272/22 7.12.2022 W sprawie skierowania do konsultacji społecznych z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego, 

Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami 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. 

6273/22 7.12.2022 W sprawie podjęcia stanowiska w sprawie opracowania Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla 

województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych. 

6274/22 7.12.2022 W sprawie przyjęcia informacji pt. „Ochrona powietrza w dobie ograniczonej dostępności dobrej jakości 

paliw”.                                           UCHWAŁA UCHYLONA

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6268.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6269.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6270.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6271.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6272.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6273.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6274.2022.pdf


6275/22 7.12.2022 W sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz 

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

dotyczących Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. 

6276/22 7.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6277/22 7.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6278/22 7.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6279/22 7.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6280/22 7.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6281/22 7.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6282/22 7.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6283/22 7.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6284/22 7.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6285/22 7.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6286/22 7.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6287/22 7.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6275.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6276.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6277.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6278.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6279.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6280.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6281.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6282.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6283.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6284.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6285.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6286.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6287.2022.pdf


6288/22 7.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6289/22 7.12.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4786/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2022 

roku  w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2022 rok. 

6290/22 7.12.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 

6291/22 9.12.2022 W sprawie: zlecenia Gminnemu Klubowi Sportowemu „Sokół” Gnojno z siedzibą w Gnojnie realizacji 

zadania publicznego pn. „Organizacja zawodów sportowych pn. ”Turniej Gwiazdkowy-Gnojno 2022” z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6292/22 9.12.2022 W sprawie: autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040. 

6293/22 9.12.2022 W sprawie: przyjęcia autopoprawki do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 

2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

6294/22 12.12.2022 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława” z siedzibą w Majkowie realizacji 

zadania publicznego pt. „Spotkanie wigilijne jako forma terapii uzależnień”, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

6295/22 14.12.2022 W sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Cisowsko-Orłowińskiego Parku 

Krajobrazowego. 

6296/22 14.12.2022 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie 

kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6288.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6289.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6290.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6291.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6292.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6293.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6294.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6295.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6296.2022.pdf


6297/22 14.12.2022 W sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 

konkursowym na 2023 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020. 

6298/22 14.12.2022 W sprawie Zmiany Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. 

w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

6299/22 14.12.2022 W sprawie przyjęcia zmian w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2022 w zakresie działań 

Departamentu Inwestycji i Rozwoju. 

6300/22 14.12.2022 W sprawie wyrażenia zgody na dofinasowanie działalności Biura KOF w ramach Instytucji Pośredniczącej 

ZIT RPOWŚ 2014-2020 ze środków Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w 2023 r. 

6301/22 14.12.2022 W sprawie zmiany uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia wartości środków 

przeznaczonych do zakontraktowania, wyboru projektów do dofinansowania oraz zatwierdzenia listy 

rezerwowej projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 

- Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zmiana uchwały w sprawie

zmiany Uchwały Nr 2603/20 z dnia 3 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego

konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Efektywna i

zielona energia” Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6297.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6298.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6299.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6300.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6301.2022.pdf


energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wraz z załącznikami.  

6302/22 14.12.2022 W sprawie przyjęcia Warunków formalnych dla Osi Priorytetowej 13 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

6303/22 14.12.2022 W sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 3667/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

14 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW 07.01.00-26-138/17 (typ 

projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia) w ramach Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi 

publiczne” Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

6304/22 14.12.2022 W sprawie akceptacji treści Porozumienia 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. 

6305/22 14.12.2022 W sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowskiemu Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury, 

Transportu i Komunikacji upoważnienia do wyrażania opinii w imieniu Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych. 

6306/22 14.12.2022 W sprawie Akceptacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego treści umowy najmu części 

nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc z Panem Andrzejem Malcem. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6302.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6303.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6304.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6305.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6306.2022.pdf


6307/22 14.12.2022 W sprawie wskazania przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego do Rady Muzeum przy Muzeum 

Zamkowym w Sandomierzu.  

6308/22 14.12.2022 W sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Sandomierzu. 

6309/22 14.12.2022 W sprawie ufundowania nagród dla laureatów XVI edycji Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. 

Ks. Piotra Klimczyka organizowanego przez Parafię Świętego Maksymiliana w Kielcach. 

6310/22 14.12.2022 W sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Informacji z realizacji otwartych 

konkursów ofert oraz wsparcia udzielonego w ramach trybów pozakonkursowych z zakresu kultury fizycznej 

w roku 2021. 

6311/22 14.12.2022 W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu „Przylądek Młodej Sztuki” w Stąporkowie realizacji zadania 

publicznego pn. „Organizacja warsztatów muzycznych oraz koncertów dzieci i młodzieży”, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert.  

6312/22 14.12.2022 W sprawie Przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 

6313/22 14.12.2022 W sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021 rok Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

6314/22 14.12.2022 W sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na wynajem pomieszczeń 

i gruntu o łącznej o powierzchni 459,00 m2, na okres dwóch lat. 

6315/22 14.12.2022 W sprawie wyrażenia zgody dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na dysponowanie na cele budowlane 

nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasie 

drogowym ulicy Żelaznej.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6307.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6308.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6309.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6310.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6311.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6312.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6313.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6314.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6315.2022.pdf


6316/22 14.12.2022 W sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność 

Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0001, jako działka nr 6/24 o pow. 0,1301 ha. 

6317/22 14.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6318/22 14.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6319/22 14.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6320/22 14.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6321/22 14.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6322/22 14.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6323/22 14.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6324/22 14.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6325/22 14.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6326/22 14.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6327/22 14.12.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 4764/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. W SPRAWIE: 

zmiany Uchwały Nr 4764/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 

6328/22 21.12.2022 W sprawie: ustalenia podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych  

na finansowanie w 2023 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6316.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6317.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6318.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6319.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6320.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6321.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6322.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6323.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6324.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6325.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6326.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6327.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6328.2022.pdf


6329/22 21.12.2022 W sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Pińczów nieruchomości wraz z mieniem położonej pod 

adresem Krzyżanowice Średnie 14, 28-400 Pińczów oraz infrastruktury turystycznej na terenie gminy 

Pińczów 

6330/22 21.12.2022 W sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Kije infrastruktury turystycznej  w miejscowości 

Stawiany gm. Kije. 

6331/22 21.12.2022 W sprawie: wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Kazimierza Wielka do roku 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie 

6332/22 21.12.2022 W sprawie: Przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 58). 

6333/22 21.12.2022 W sprawie: Przyjęcia zmian w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2022 w zakresie działań 

Departamentu Inwestycji i Rozwoju. 

6334/22 21.12.2022 W sprawie: przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) oraz powołania członków Komisji 

Oceny Projektów w ramach Osi Priorytetowej 13 ,,CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku 

działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju’’ Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

6335/22 21.12.2022 W sprawie: Zatwierdzenia wersji 12.1 dokumentu pn. "Instrukcje wykonawcze Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Kielcach pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów Inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v Osi 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6329.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6330.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6331.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6332.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6333.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6334.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6335.2022.pdf


Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020". 

6336/22 21.12.2022 Udzielenia Panu Markowi Materkowi – Prezydentowi Miasta Starachowice, działającemu 

w imieniu gminy Starachowice, pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w 

zakresie realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację 

inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW744 na terenie miasta Starachowice”. 

6337/22 21.12.2022 W sprawie: Udzielenia Panu Dariuszowi Godlewskiemu pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa 

Świętokrzyskiego zarządcy drogi wojewódzkiej nr 744 przed organami administracji rządowej i 

samorządowej w postepowaniach zmierzających do uzyskania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych dla 

inwestycji polegającej na przebudowie ul. Jadwigi Kaczyńskiej i ul. Bankowej na działkach nr ew. 1041/1, 

126/1, 126/2, 271/2, 1042, 1102/3, 100, obręb 0002 Starachowice jedn. Ewid. 261101_1 w ramach zadania 

pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie 

drogi wojewódzkiej DW744 na terenie miasta Starachowice. 

6338/22 21.12.2022 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4219/21 z dnia 

1 września 2021 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa 

Świętokrzyskiego. 

6339/22 21.12.2022 W sprawie: Udzielenia Panu Jackowi Wojciechowskiemu Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury, 

Transportu i Komunikacji upoważnienia do wyrażania opinii w imieniu Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego, w trybie ustawy o transporcie kolejowym do wniosków o wydanie decyzji o ustalenie linii 

kolejowej w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury oraz w odniesieniu do drogi 

publicznej, która krzyżuje się z linią kolejową. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6336.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6337.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6338.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6339.2022.pdf


6340/22 21.12.2022 W sprawie: Udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w sposób zdalny przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., 

zwołanym na dzień 29.12.2022 r. w Warszawie. 

6341/22 21.12.2022 W sprawie: Wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na lokalizację komory 

wodomierzowej na projektowanym przyłączu wodociągowym na działce nr 1102/6 w Masłowie Pierwszym. 

6342/22 21.12.2022 W sprawie: ogłoszenia nowego konkursu na stanowisko Kierownika Regionalnego Centrum Naukowo – 

Technologicznego w Podzamczu. 

6343/22 21.12.2022 W sprawie: wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na użyczenie części 
nieruchomości gruntowej – lądowiska o powierzchni 225,00 m2, na okres jednego roku. 

6344/22 21.12.2022 W sprawie: zmiany uchwały Nr 4806/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 stycznia 2022 

roku w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na opracowanie 

koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Zintegrowanego Bloku Operacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą 

(zmienionej uchwałą Nr 5466/22 z dnia 14 czerwca 2022r.). 

6345/22 21.12.2022 W sprawie: zakończenia realizacji i finansowania Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Program 

zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”. 

6346/22 21.12.2022 W sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach. 

6347/22 21.12.2022 W sprawie: wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z 

obowiązków przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urzędzie Marszałkowskim i 

podległych jednostkach budżetowych Województwa Świętokrzyskiego. 

6348/22 21.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6340.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6341.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6342.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6343.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6344.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6345.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6346.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6347.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6348


6349/22 21.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6350/22 21.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6351/22 21.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6352/22 21.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6353/22 21.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6354/22 21.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6355/22 21.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6356/22 21.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6357/22 21.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6358/22 21.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6359/22 21.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6360/22 21.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6361/22 21.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6362/22 21.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6363/22 21.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6364/22 21.12.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 4786/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2022 

roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2022 rok 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6349.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6350.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6351.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6352.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6353.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6354.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6355.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6356.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6357.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6358.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6359.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6360.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6361.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6362.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6363.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6364.2022.pdf


6365/22 21.12.2022 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 5191/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2022 

roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu 

Pomocy na 2022 rok 

6366/22 21.12.2022 W sprawie przyjęcia projektów planów finansowych na 2023 rok. 

6367/22 22.12.2022 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu AKS 1947 Busko-Zdrój z siedzibą w Busku – Zdroju realizacji zadania 

publicznego pn. „Świąteczny Turniej Piłki Nożnej 2022” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6368/22 22.12.2022 W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych z siedzibą w 

Szydłowie realizacji zadania publicznego pn. „Biegi Sylwestrowe – Szydłów 2022” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

6369/22 22.12.2022 W sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Football Academy Pińczów realizacji zadania 

publicznego pn. „Piłkarskie zakończenie roku z UKS Football Academy Pińczów” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert.  

6370/22 22.12.2022 W sprawie odmowy zlecenia Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Guliwer” z siedzibą w 

Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Świątecznego Turnieju Gier i Zabaw dla Dzieci – 

Świętokrzyska Gwiazdka Sportowa” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6371/22 22.12.2022 W sprawie odmowy Parafialnemu Klubowi Sportowemu Polonia Białogon realizacji zadania publicznego pn. 

„I Świąteczny Halowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6372/22 29.12.2022 W sprawie upoważnienia  eksperta zewnętrznego do przeprowadzenia kontroli (Jakub Marcin Szałatkiewicz). 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6365.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6366.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6367.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6368.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6369.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6370.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6371.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6372.2022.pdf


6373/22 29.12.2022 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Smyków 

na lata 2023-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

województwie. 

6374/22 29.12.2022 W sprawie Przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 59). 

6375/22 29.12.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 1491/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 czerwca 2016 roku 

w sprawie dofinansowania projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą: 

„Świętokrzyskie hard to pronounce easy to do business in” w ramach działania 2.4 Promocja gospodarcza 

kluczowych branż gospodarki regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

6376/22 29.12.2022 W sprawie zmiany Uchwały nr 1915/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 

roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do 

zakontraktowania w ramach konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora 

MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

6377/22 29.12.2022 W sprawie zmiany Uchwały nr 5524/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2022 

roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego 

konkursu zamkniętego nr  RPSW.01.02.00-IZ.00-26-343/21 dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014 – 2020. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6373.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6374.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6375.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6376.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6377.2022.pdf


6378/22 29.12.2022 W sprawie zmiany Uchwały nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 r. 

w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” w 

Osi Priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego 

realizacji. 

6379/22 29.12.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 1576/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. 

w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.04.05.00-IZ.00-26-012/15  w ramach Działania 4.5 „Ochrona i 

wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

6380/22 29.12.2022 W sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektów działań z zakresu energetyki i 

redukcji emisji w ramach RPOWŚ 2014-2020, przed terminem zatwierdzenia Zbiorczego rocznego Planu 

Zamówień Publicznych na 2023 rok. 

6381/22 29.12.2022 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4219/21 z dnia 1 września 2021 r. 

w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa Świętokrzyskiego. 

6382/22 29.12.2022 W sprawie uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w Planie 

Zamówień Publicznych na rok 2022 wynikającej z konieczności zwiększenia zadania pozycji nr. 2- ,,Dostawa 

i wdrożenie systemu automatycznej digitalizacji dokumentów (SADD)’’. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6378.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6379.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6380.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6381.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6382.2022.pdf


6383/22 29.12.2022 W sprawie zmiany uchwały nr 4898/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2022 roku 

w sprawie podjęcia działań mających na celu wsparcie gmin województwa świętokrzyskiego w zakresie 

dostosowania istniejących i nowo tworzonych dokumentów planistycznych zagospodarowania 

przestrzennego do ich publikacji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa, udostepnienia gminom 

platformy informatycznej do publikacji ww. dokumentów planistycznych oraz określenie zakresu wsparcia, 

zasad współpracy i opłat za korzystanie z przestrzeni serwerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego, zmienionej uchwałą nr 5584/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 

2022 roku w sprawie zmiany treści zapisów Porozumienia o współpracy partnerskiej na rzecz cyfryzacji 

dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego i ich 

publikacji na stronach internetowych Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 

6384/22 29.12.2022 W sprawie Zawarcia porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

a Województwem Świętokrzyskim dotyczącego współpracy w zakresie promocji zdrowia, edukacji 

zdrowotnej, polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego. 

6385/22 29.12.2022 W sprawie przyjęcia Projektu Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 

w Kielcach. 

6386/22 29.12.2022 W sprawie uchylenia uchwały Nr 5314/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2022 roku 

w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup 

tomografu komputerowego z wyposażeniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej (zmienionej uchwałą Nr 

6271/22 z dnia 7 grudnia 2022r.).  

6387/22 29.12.2022 W sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej w latach 2020 – 

2021.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6383.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6384.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6385.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6386.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6387.2022.pdf


6388/22 29.12.2022 W sprawie uchylenia Uchwały Nr 6352/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 

2022 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6389/22 29.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6390/22 29.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6391/22 29.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6392/22 29.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6393/22 29.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6394/22 29.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6395/22 29.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6396/22 29.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6397/22 29.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6398/22 29.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6399/22 29.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6400/22 29.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6401/22 29.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6388.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6389.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6390.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6391.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6392.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6393.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6394.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6395.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6396.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6397.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6398.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6399.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6400.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6401.2022.pdf


6402/22 29.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6403/22 29.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6404/22 29.12.2022 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok. 

6405/22 29.12.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 4786/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2022 

roku  w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2022 rok. 

6406/22 29.12.2022 W sprawie zmiany Uchwały Nr 5191/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2022 

roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu 

Pomocy na 2022 rok – w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z 

pismem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2022 r. – zmiana dotyczy zwiększenia w 2022 roku łącznego 

planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 13.762 zł w związku z realizacją przez Zespół Szkół 

Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zadań oświatowych 

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

6407/22 29.12.2022 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040. 

6408/22 29.12.2022 W sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych na 2023 r. 

6409/22 29.12.2022 W sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na 

lata 2014-2020” określonych w Uchwale Nr LV/661/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6402.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6403.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6404.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6405.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6406.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6407.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6408.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6409.2022.pdf


grudnia 2022 r. (proszę o uzupełnienie) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040 

6410/22 29.12.2022 W sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek Medycznych 

Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” określonych w Uchwale Nr LV/661/22 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego (proszę o uzupełnienie) z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040 

6411/22 29.12.2022 W sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Urząd 

Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

6412/22 29.12.2022 W sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez 

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu zadań bieżących. 

6413/22 29.12.2022 W sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Urząd 

Marszałkowski zadań bieżących. 

6414/23 4.01.2023 W sprawie: wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w Strategii Rozwoju Gminy Dwikozy do roku 

2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. 

6415/23 4.01.2023 W sprawie: wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

dla Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030 ustaleń i rekomendacji w 

zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. 

6416/23 4.01.2023 W sprawie: Przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 

konkursowym na 2023 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6410.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6411.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6412.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10144/Uchwala.nr.6413.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6414.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6415.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6416.2023.pdf


6417/23 4.01.2023 W sprawie: przyjęcie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 13 „CARE –Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w 

wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. 

6418/23 4.01.2023 W sprawie: zmiany Decyzji o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego 

pn.„ŚWIĘTOKRZYSKA EKONOMIA SPOŁECZNA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne 

i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt 

pozakonkursowy), podjętej uchwałą nr 165/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 

2019 r. 

6419/23 4.01.2023 W sprawie: Rozpatrzenia petycji Pani Barbary Galant Radnej Rady Miejskiej w Końskich w sprawie 

kompleksowego remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 749 na odcinku od miejscowości Młynek 

Nieświński do granicy województwa świętokrzyskiego, wraz z remontem i budową brakującego chodnika na 

odcinku: Młynek Nieświński – Nieświń, oraz oczyszczenia przepustu pod drogą wojewódzką Nr 749 na 

wysokości posesji przy ulicy Kieleckiej 138 w Nieświniu. 

6420/23 4.01.2023 W sprawie: Udzielenia Panu Jerzemu Wronie Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Kielcach pełnomocnictwa do nieodpłatnego przekazania oświetlenia Gminie Ożarów znajdującego się w 

pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 755. 

6421/23 4.01.2023 W sprawie: Akceptacja treści projektu uchwały Sejmiku 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 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6417.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6418.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6419.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6420.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6421.2023.pdf


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. 

6422/23 4.01.2023 W sprawie: zmiany uchwały Nr 4444/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 

2021 roku w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego 

Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach za 2021 i 2022 

rok. 

6423/23 4.01.2023 W sprawie: Zlecenia Stowarzyszeniu Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia realizacji zadania publicznego pn. 

Orszak Trzech Króli z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6424/23 4.01.2023 W sprawie: wyrażenia zgody dla PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na dysponowanie 

na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w 

Kielcach w pasach drogowych ulic Malików i Piekoszowskiej. 

6425/23 4.01.2023 W sprawie: Wyrażenia zgody na wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w związku z 

realizacją zadań: Promocja regionu poprzez Polski Związek Bilardowy w ramach Mistrzostw Świata w 9-bil; 

Promocja województwa w ramach realizacji filmu pn. Każdy żyje jak umie; Promocja województwa podczas 

71. Plebiscytu Sportowego Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu.

6426/23 4.01.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6427/23 4.01.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6422.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6423.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6424.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6425.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6426.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6427.2023.pdf


6428/23 4.01.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

6429/23 4.01.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  

6430/23 4.01.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 

6431/23 4.01.2023 W sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok. 

6432/23 4.01.2023 W sprawie: ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na 2023 rok. 

6433/23 4.01.2023 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040. 

6434/23 11.01.2023 W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 

2023 rok. 

6335/23 11.01.2023 W sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z 

realizacją zadania: „Zarządzanie lotniskiem w Masłowie k/Kielc w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”. 

6436/23 11.01.2023 W sprawie uznania wniosku za zasługujący na uwzględnienie. 

6437/23 11.01.2023 W sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego 

usługi telefonii stacjonarnej dla Punktów Informacyjnych w Sandomierzu i Skarżysku-Kamiennej 

Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO (oddziału Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich). 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6428.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6429.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6430.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6431.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6432.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6433.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6434.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6435.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6436.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6437.2023.pdf


6438/23 11.01.2023 W sprawie podziału środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na dotacje 

podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie kosztów 

działania Zakładów Aktywności Zawodowej w 2023 roku. 

6439/23 11.01.2023 W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup 

tomografu komputerowego z wyposażeniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz dostosowanie 

pomieszczeń. 

6440/23 11.01.2023 W sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. 

6441/23 11.01.2023 W sprawie powołania Rady Społecznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. 

6442/23 11.01.2023 W sprawie powołania Rady Społecznej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

6443/23 
 

11.01.2023 W sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w 

Czerwonej Górze. 

6444/23 11.01.2023 W sprawie powołania Rady Społecznej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 

Sanitarnego w Kielcach. 

6445/23 11.01.2023 W sprawie powołania Rady Społecznej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

6446/23 11.01.2023 W sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach. 

6447/23 11.01.2023 W sprawie uchylenia uchwały nr 6274/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2022 

roku w sprawie przyjęcia informacji pt. „Ochrona powietrza w dobie ograniczonej dostępności dobrej jakości 

paliw”. 

6448/23 11.01.2023 W sprawie uchylenia Uchwały nr 6067/2022 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 

2022 roku ws. odstąpienia od projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn.: ,,Wsparcie i rozwój mechanizmów 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6438.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6439.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6440.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6441.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6442.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6443.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6444.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6445.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6446.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6447.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6448.2023.pdf


współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie 

(edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)”. 

6449/23 11.01.2023 W sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji jako ciała wspierającego wdrażanie, koordynację 

i monitorowanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w województwie świętokrzyskim. 

6450/23 11.01.2023 W sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy 

na 2023 rok.  

6451/23 11.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6452/23 11.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6453/24 11.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6454/23 11.01.2023 W sprawie zmiany uchwały nr 6450/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2023 

roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu 

Pomocy na 2023 rok.  

6455/23 18.01.2023 W sprawie zmiany Uchwały nr 1495/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia nagrody Marszałka 
pn. „Świętokrzyska Victoria”. 

6456/23 18.01.2023 W sprawie przyjęcia dokumentu, pn.: „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 14)”. 

6457/23 18.01.2023 W sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 60). 

6458/23 18.01.2023 W sprawie przyjęcia  wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.2 „Badania i rozwój       w sektorze świętokrzyskiej 
przedsiębiorczości” Osi I „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla naboru o numerze RPSW.01.02.00-IZ.00-26-360/23 

6459/23 18.01.2023 W sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-
360/23 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 
świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6449.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6450.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6451.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6452.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6453.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6454.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6455.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6456.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6457.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6458.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6459.2023.pdf


na lata 2014 – 2020 w zakresie Typu 1 projektu: Infrastruktura badawczo rozwojowa w przedsiębiorstwach 
wraz z załącznikami. 

6460/23 18.01.2023 W sprawie upoważnienia Pani Justyny Milczarek Kierownika Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki 
Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Świętokrzyskiego do 
podejmowania działań związanych z praca Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki, w tym do podpisywania 
dokumentów. 

6461/23 18.01.2023 W sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 
jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-354/22 w ramach Osi Priorytetowej 1 – 
Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Typ projektów: 
Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach. 

6462/23 18.01.2023 W sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 
jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-355/22 w ramach Osi Priorytetowej 1 – 
Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Typ projektów: 
Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach. 

6463/23 18.01.2023 W sprawie zmiany uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia wartości środków 
przeznaczonych do zakontraktowania,  wyboru projektów do dofinansowania oraz zatwierdzenia listy 
rezerwowej projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 
-  Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zmiana uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 2603/20 z dnia 3 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego 
konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Efektywna i 
zielona energia” Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wraz z załącznikami 

6464/23 18.01.2023 W sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.13.01.00-IZ.00-26-
361/23 w ramach Działania 13.1 „Mieszkania socjalne dla uchodźców” Osi Priorytetowej 13 „CARE – 
Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z 
załącznikami. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6460.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6461.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6462.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6463.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6464.2023.pdf


6465/23 18.01.2023 W sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.13.02.00-IZ.00-26-
362/23 w ramach Działania 13.2 „Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy” Osi 
Priorytetowej 13 „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, 
prowadzonych na terenie tego kraju” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. 

6466/23 18.01.2023 W sprawie zmiany Uchwały nr 3120/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 października 
2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do 
wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 dla Działania 
7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

6467/23 18.01.2023 W sprawie przyjęcia projektu zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

6468/23 18.01.2023 W sprawie odmowy zlecenia Towarzystwu Sportowemu Akwedukt z siedzibą w Kielcach realizacji zadania 
publicznego pn. „Zgrupowanie sportowe - Denia”  z pominięciem otwartego konkursu ofert 

6469/23 18.01.2023 W sprawie przyjęcia Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w 
Kielcach. 

6470/23 18.01.2023 W sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 

6471/23 18.01.2023 W sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie ograniczenia działalności leczniczej Świętokrzyskiego 
Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

6472/23 18.01.2023 W sprawie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu na sprzedaż 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. 

6473/23 18.01.2023 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Świętokrzyskie ze spółką Nexera sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie umowy korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Stąporków, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Czarniecka Góra, jako działka nr 46/2 o pow. 4,6586 
ha 

6474/23 18.01.2023 W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach. 

6475/23 18.01.2023 W sprawie zatwierdzenia „Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2023 rok”. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6465.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6466.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6467.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6468.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6469.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6470.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6471.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6472.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6473.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6474.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6475.2023.pdf


6476/23 18.01.2023 W sprawie uchylenia Uchwały Nr 1611/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2020 
r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek 
organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego 

6477/23 18.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6478/23 18.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6479/23 18.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6480/23 18.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6481/23 18.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6482/23 18.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6483/23 18.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6484/23 18.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6485/23 18.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6486/23 18.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6487/23 18.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6488/23 18.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6489/23 18.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6476.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6477.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6478.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6479.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6480.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6481.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6482.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6483.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6484.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6485.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6486.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6487.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6488.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6489.2023.pdf


6490/23 18.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6491/23 18.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6492/23 18.01.2023 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040. 

6493/23 25.01.2023 W sprawie: Uzyskanie zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w Planie 

Zamówień Publicznych na rok 2023 wynikającej z konieczności usunięcia z pozycji nr 32 - ,,Zakup 

świadczenia usług telefonii stacjonarnej przeznaczonej dla pracowników UMWŚ we wszystkich lokalizacjach 

(opłaty abonamentowe w centrali VOIP),, kwoty netto 195 121,95 zł. 

6494/23 25.01.2023 W sprawie: Przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 61). 

6495/23 25.01.2023 W sprawie: Przyjęcia propozycji zmian w zapisach Kontraktu Programowego dla Województwa 

Świętokrzyskiego. 

6496/23 25.01.2023 W sprawie: Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 

konkursu nr RPSW.08.05.03-IZ.00-26-281/19, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6490.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6491.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6492.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6493.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6494.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6495.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6496.2023.pdf


6497/23 25.01.2023 W sprawie: Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 

pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna 

osób dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-281/19, przyjętych przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1874/20 z dnia 25 marca 2020 r. i zaktualizowanych Uchwałą Nr 1920/20 z 

dnia 1 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr 2224/20 z dnia 10 czerwca 2020 r., oraz Uchwałą Nr 3405/21 z dnia 24 

luty 2021 r. 

6498/23 25.01.2023 W sprawie: Umorzenia należności w kwocie 48 609,06 zł przypadającej od dłużnika (…) na rzecz 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

6499/23 25.01.2023 W sprawie: zatwierdzenia Rocznego planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego na 2023 rok 

6500/23 25.01.2023 W sprawie: Przyjęcia informacji o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami województwa 

świętokrzyskiego, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami. 

pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6497.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6498.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6499.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6500.2023.pdf


zmiany uchwały Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. 

dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

6501/23 25.01.2023 W sprawie: Zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach. 

6502/23 25.01.2023 W sprawie: Zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w 

Kielcach. 

6503/23 25.01.2023 W sprawie: Zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w 

Morawicy. 

6504/23 25.01.2023 W sprawie: Zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 

6505/23 25.01.2023 W sprawie: Zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

6506/23 25.01.2023 W sprawie: Zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze. 

6507/23 25.01.2023 W sprawie: Zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w 

Kielcach. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6501.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6502.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6503.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6504.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6505.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6506.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6507.2023.pdf


6508/23 25.01.2023 W sprawie: Rozpatrzenia petycji z dnia 28 listopada 2022 r. wniesionej przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek 

i Położnych w Kielcach oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Region 

Świętokrzyski. 

6509/23 25.01.2023 W sprawie: udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup 

tomografu optycznego dla Poradni Okulistycznej. 

6510/23 25.01.2023 W sprawie: udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 

Sanitarnego w Kielcach na zakup ambulansu sanitarnego typu C z przeznaczeniem do zabudowy na ambulans 

neonatologiczny wraz z wyposażeniem. 

6511/23 25.01.2023 W sprawie: Zlecenia Rzymskokatolickiej Parafii w Piekoszowie p.w. Narodzenia NMP realizacji zadania 

publicznego pt. „Z wiarą tworzymy historie 2023 – Ferie Zimowe z profilaktyką uzależnień od alkoholu”, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6512/23 25.01.2023 W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2023 r. 

6513/23 25.01.2023 W sprawie: Zlecenia Stowarzyszeniu Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno – Wychowawcza 

Jednostki Strzeleckiej 2013 realizacji zadania publicznego pn. „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6508.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6509.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6510.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6511.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6512.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6513.2023.pdf


6514/23 25.01.2023 W sprawie: przyjęcia Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach 

prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie za 2022 rok. 

6515/23 25.01.2023 W sprawie: przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 2023” oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2023 roku. 

6516/23 25.01.2023 W sprawie: ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023r. 

6517/23 25.01.2023 W sprawie: odmowy zlecenia Fundacji Szlachetne Serce z siedzibą w Kamieńcu realizacji zadania 

publicznego pn. „ Organizacja IV Biegu Walentynkowego w Wilkowie” z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

6518/23 25.01.2023 W sprawie: odmowy zlecenia Uczniowskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „ Żak” z siedzibą w 

Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Sportowa zima z judokami” z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

6519/23 25.01.2023 W sprawie: zlecenia Uczniowskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Żak” z siedzibą w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. „Puchar Polski jun. Młodszych limity do OOM” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6514.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6515.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6516.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6517.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6518.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6519.2023.pdf


6520/23 25.01.2023 W sprawie: zlecenia Parafialnemu Klubowi Sportowemu „POLONIA BIAŁOGON” Kielce realizacji zadania 

publicznego „Świętokrzyskie ferie na sportowo” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6521/23 25.01.2023 W sprawie: zlecenia Fundacji Blask Nadziei z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego „Sportowe 

półkolonie zimowe z Województwem Świętokrzyskim” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6522/23 25.01.2023 W sprawie: odmowy zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i 

Rekreacji” z siedzibą w Końskich realizacji zadania publicznego „Ferie na basenie” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

6523/23 25.01.2023 W sprawie: odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z 

siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „ Bezpieczne i aktywne ferie” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

6524/23 25.01.2023 W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 

Kielcach, pani Małgorzacie Łakomiec, do złożenia wniosku aplikacyjnego pn. „Świętokrzyska Akademia 

Edukacji Zdalnej – edycja druga” oraz do zawarcia, zmiany i wykonania umowy na realizację grantu z 

Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. 

6525/23 25.01.2023 W sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6520.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6521.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6522.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6523.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6524.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6525.2023.pdf


6526/23 25.01.2023 W sprawie: informacji o wykonaniu budżetu województwa za IV kwartał 2022 roku. 

6527/23 25.01.2023 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 6408/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 

6528/23 26.01.2023 W sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 

konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz 

wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

6529/23 26.01.2023 W sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy pozytywnie 

ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie 

RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20 w ramach Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, przyjętych przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3094/20 z dnia 9 grudnia 2020 r., a następnie zaktualizowanych 

Uchwałą Nr 3133/20 z dnia 16 grudnia 2020 r., Uchwałą Nr 3253/21 z dnia 20 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr 

3315/21 z dnia 3 lutego 2021 r., Uchwałą Nr 3629/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr 3736/21 z dnia 

19 maja 2021 r. oraz Uchwałą Nr 4725/21 z dnia 20 grudnia 2021 r., Uchwałą Nr 5904/22 z dnia 28 września 

2022 r., oraz Uchwałą Nr 6021/22 z dnia 26 października 2022 r. 

6530/23 31.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6531/23 31.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6526.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6527.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6528.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6529.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6530.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6531.2023.pdf


6532/23 31.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6533/23 31.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6534/23 31.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6535/23 31.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6536/23 31.01.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6537/23 31.01.2023 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040. 

6538/23 31.01.2023 W sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na 2023 rok. 

6539/23 31.01.2023 W sprawie zmiany Uchwały Nr 6450/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2023 

roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu 

Pomocy na 2023 rok.  

6540/23 31.01.2023 W sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miejskich i 

wiejskich”. 

6541/23 31.01.2023 W sprawie zmiany Uchwały Nr 6410/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w 

sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek Medycznych 

Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”. 

6542/23 1.02.2023 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego numer 5564/22 z dnia 13 lipca 2022 

roku w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu konkursowego Regionalnego Centrum Naukowo-

Technologicznego - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6532.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6533.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6534.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6535.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6536.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6537.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6538.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6539.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6540.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6541.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6542.2023.pdf


odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Oś Priorytetowa 3 – „Efektywna i 

zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

6543/23 1.02.2023 W sprawie zmiany Uchwały nr 2603/20 z 3 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr 

RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 - Oś 3, Działanie 3.3 RPOWŚ 2014-2020, zmiana Uchwały nr 3870/21 z 23 

czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia wartości środków przeznaczonych do 

zakontraktowania, wyboru projektów do dofinansowania oraz zatwierdzenia listy rezerwowej projektów w 

ramach ww. konkursu oraz zmiany Uchwały nr 4903/22 z 23 lutego 2022 r. zmieniającej Uchwałę nr 3870/21 

uwzględniając możliwości dofinansowania części projektów w ww. konkursie środkami pochodzącymi z 

instrumentu REACT-EU – Oś 12, Działanie 12.1 RPOWŚ 2014-2020. Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

6544/23 1.02.2023 W sprawie zmiany Uchwały Nr 1957/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2016 r. 

w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego 

konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16  w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno - 

ściekowa” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

6545/23 1.02.2023 W sprawie przyjęcia Raportu Monitoringowego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Świętokrzyskiego 2030+. Stan za rok 2021. 

6546/23 1.02.2023 W sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej Funduszu Pożyczkowego Ośrodka 

Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu na lata 2017-2026 dotyczącej dalszego wykorzystania 

środków dofinansowania Projektu pod nazwą: „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Ośrodka 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6543.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6544.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6545.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6546.2023.pdf


Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 1.3, Osi priorytetowej 1. 

6547/23 1.02.2023 W sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej dotyczącej dalszego wykorzystania przez 

Fundację Rozwoju Regionu Pierzchnica środków dofinansowania Projektu pod nazwą: „Lokalny Fundusz 

Pożyczkowy jako zwrotne wsparcie finansowe dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”, zrealizowanego w ramach 

RPO WŚ 2007-2013, Działania 1.3, Osi priorytetowej 1. 

6548/23 1.02.2023 W sprawie skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo 

jazdy w województwie świętokrzyskim. 

6549/23 1.02.2023 W sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji o stanie zadań związanych 

realizacją konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat – edycja 2022” na Komisje Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego. 

6550/23 1.02.2023 W sprawie określenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji 

kultury prowadzonego przez Województwo Świętokrzyskie oraz wzoru wniosku o wyrażenie zgody na 

wykonywanie dodatkowych prac o charakterze twórczym lub artystycznym na rzecz instytucji kultury, w której 

dyrektor jest zatrudniony. 

6551/23 1.02.2023 W sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana  Żeromskiego w 

Kielcach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu 

Teatru im. Stefana  Żeromskiego w Kielcach – II etap”, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6547.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6548.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6549.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6550.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6551.2023.pdf


6552/23 1.02.2023 W sprawie podjęcia przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie przyjęcia informacji na temat 

przygotowania dokumentu strategicznego województwa na rzecz młodzieży „Młodzi dla Świętokrzyskiego 

2030+”. 

6553/23 1.02.2023 W sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w 

Kielcach z terminem wykorzystania w roku 2023 , z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT związanego z 

realizacją zadania „Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby 

zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej” dofinansowanego ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF-EOG 2014-2021). 

6554/23 1.02.2023 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku. 

6555/23 1.02.2023 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających 

postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2023 roku 

6556/23 1.02.2023 W sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023r. 

6557/23 1.02.2023 W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację przyrodniczo-

kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap IV 

(1c330) 

6558/23 1.02.2023 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2023 roku realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 

przeciwdziałanie narkomanii. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6552.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6553.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6554.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6555.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6556.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6557.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6558.2023.pdf


6559/23 1.02.2023 W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnień Panu Dariuszowi 

Kowalskiemu – p.o. Zastępcy Dyrektora w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do reprezentowania organu w sprawach 

wynikających z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013 oraz na lata 2014-2020, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-

2027,w szczególności związanych z prowadzeniem kontroli, ustalaniem i nakładaniem korekt finansowych, 

będących w zakresie obowiązków Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO. 

6560/23 1.02.2023 W sprawie udzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnień Panu Markowi 

Bartkiewiczowi – p.o. Kierownika Oddziału Kontroli EFRR  w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do reprezentowania organu w 

sprawach wynikających z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego 2021-2027, w szczególności związanych z prowadzeniem kontroli, ustalaniem i nakładaniem 

korekt finansowych, będących w zakresie obowiązków Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO. 

6561/23 1.02.2023 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego dokumentów 

akcji spółki Zakłady Starachowickie „STAR” Spółka Akcyjna  

w Starachowicach (obecna nazwa: INWESTSTAR Spółka Akcyjna) 

6562/23 1.02.2023 W sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na usunięcie drzew z terenu 

nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. 

Artwińskiego 3. 

6563/23 1.02.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6559.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6560.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6561.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6562.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6563.2023.pdf


6564/23 8.02.2023 W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze partnera do projektów złożonych w I naborze 

programu Interreg Europa 2021-2027. 

6565/23 8.02.2023 W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze partnera do programu Komisji Europejskiej AMIF 

(Asylum, Migration and Integration Fund). 

6566/23 8.02.2023 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy 

Wojciechowice na lata 2023-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie.  

6567/23 8.02.2023 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 r. 

6568/23 8.02.2023 W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 

Świętokrzyskiego na utrzymanie, rozwój i promocję portalu www.greenvelo.pl i aplikacji mobilnej oraz 

utrzymanie oznakowania szlaku rowerowego Green Velo i witaczy w Województwie Świętokrzyskim w 2023 

roku.  

 

6569/23 8.02.2023 W sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu „Naprzód” w Jędrzejowie z siedzibą w Jędrzejowie realizacji 

zadania publicznego pn. „Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Kobiet o Puchar Wicemarszałka Województwa 

Świętokrzyskiego Marka Bogusławskiego” z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

6570/23 8.02.2023 W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Związkowi Badmintona z siedzibą w Kielcach realizacji zadania 

publicznego pn. „Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty oraz Trenerów i Instruktorów w 

badmintonie” z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6564.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6565.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6566.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6567.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6568.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6569.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6570.2023.pdf


6571/23 8.02.2023 W sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu SMS Wybicki Kielce z siedzibą w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorek 

Młodszych w Piłce Siatkowej 2023” z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

6572/23 8.02.2023 W sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu SMS Wybicki Kielce z siedzibą w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd na Ćwierćfinały Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorek Młodszych 

w Piłce Siatkowej 2023” z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

6573/23 8.02.2023 W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego.  

6574/23 8.02.2023 W sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w 

Kielcach z terminem wykorzystania w roku 2023 , z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT związanego z 

realizacją zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

umowy RPSW.04.04.00-26-0011/18-00. 

6575/23 8.02.2023 W sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w 

Kielcach z terminem wykorzystania w roku 2023, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT związanego z 

zadaniem inwestycyjnym „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach”. 

6576/23 8.02.2023 W sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2023 r. na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze 

województwa świętokrzyskiego. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6571.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6572.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6573.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6574.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6575.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6576.2023.pdf


6577/23 8.02.2023 W sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie realizacji zadania publicznego pn. Prezentacja 

MOD OSP Krasocin i Grupy ,,Aplauz” na Festiwalu ,,Carnaval de Chalon sur Saone” we Francji z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

6578/23 8.02.2023 W sprawie wskazania przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego do Rady Muzeum przy Muzeum im. 

Przypkowskich w Jędrzejowie. 

6579/23 8.02.2023 W sprawie akceptacji projektu uchwały Sejmiku 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 Starachowic przy drodze wojewódzkiej nr 744. 

6580/23 8.02.2023 W sprawie powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert oraz 

oceniającej oferty złożone z pominięciem otwartego konkursu ofert, na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań 

publicznych. 

6581/23 8.02.2023 W sprawie zlecenia Buskiemu Klubowi Jeździeckiemu ,,Wiraż” w Busku – Zdroju realizacji zadania 

publicznego pt. ,,Zajęcia hipoterapeutycznej jazdy konnej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

niepełnosprawnych ruchowo oraz intelektualnie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6582/23 8.02.2023 W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup 

oprogramowania kardiologicznego do rezonansu magnetycznego. 

6583/23 8.02.2023 W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup sprzętu 

medycznego na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Neurologii. 

6584/23 8.02.2023 W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup stołu 

operacyjnego z wyposażeniem na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6577.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6578.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6579.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6580.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6581.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6582.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6583.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6584.2023.pdf


6585/23 8.02.2023 W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup 

automatycznej myjni-dezynfektora na potrzeby Pracowni Hemodynamiki Świętokrzyskiego Centrum 

Kardiologii. 

6586/23 8.02.2023 W sprawie rozwiązania umowy o przyznanie stypendium Nr 11/2019 z dnia 23 października 2019 r. zawartej 

z Panem (…) bez żądania zwrotu pobranego stypendium. 

6587/23 8.02.2023 W sprawie zrzeczenia się przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Gminy Kielce w całości 

odszkodowania za nieruchomość położoną w Kielcach przy ul. Artwińskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów 

i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 931/13 o pow. 0,0574 ha.  

6588/23 8.02.2023 W sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w Planie zamówień publicznych na 2023 rok. 

6589/23 8.02.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6590/23 8.02.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6591/23 8.02.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6592/23 8.02.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6593/23 8.02.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6594/23 8.02.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6595/23 8.02.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6585.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6586.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6587.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6588.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6589.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6590.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6591.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6592.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6593.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6594.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6595.2023.pdf


6596/23 13.02.2023 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu Szachowemu Hetman z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim realizacji 

zadania publicznego pn. „MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW DO LAT 10 W SZACHACH NA 2023 

ROK” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6597/23 13.02.2023 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu Sport CK z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 

„Siatkarskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych Województwa Świętokrzyskiego dla uczniów klas 4-6” z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6598/23 15.02.2023 W sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Sandomiersko-Nadwiślańskiego 
Parku Krajobrazowego. 

6599/23 15.02.2023 W sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego opóźnienia wdrażania uchwały antysmogowej dla województwa 
świętokrzyskiego oraz skierowania do wszystkich starostw powiatowych  
w województwie świętokrzyskim prośby o udział w programie „Stop Smog”. 

6600/23 15.02.2023 W sprawie uzgodnienia regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność.   

6601/23 15.02.2023 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 
dla Gmin: Chęciny, Łopuszno, Małogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030 ustaleń i rekomendacji w 
zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 

6602/23 15.02.2023 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie dokumentu Strategii Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Jędrzejowa dla Gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sobków do roku 2030 ustaleń i 
rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 

6603/23 15.02.2023 W sprawie przyjęcia Zasad identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w ramach programu 
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 

6604/23 15.02.2023 W sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 62). 

6605/23 15.02.2023 W sprawie powołania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla 
Świętokrzyskiego 2021-2027 

6606/23 15.02.2023 W sprawie zatwierdzenia trybu i wyboru podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe w ramach programu 
„Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” w Województwie Świętokrzyskim 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6596.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6597.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6598.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6599.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6600.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6601.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6602.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6603.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6604.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6605.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6606.2023.pdf


6607/23 15.02.2023 W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 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 

6608/23 15.02.2023 W sprawie akceptacji treści Porozumienia 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. 

6609/23 15.02.2023 W sprawie wyrażenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgody na realizację Konkursu "Szybuj 
bezpiecznie w internetowej chmurze 2023", przyjęcia Regulaminu Konkursu oraz wyrażenia zgody na 
ufundowanie nagród dla uczestników ww. Konkursu. 

6610/23 15.02.2023 W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na 
wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury w 2023 r.  

6611/23 15.02.2023 W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Twórczemu ,,Zenit” realizacji zadania publicznego pn. 
Publikacja numeru 44-45 kieleckiego magazynu kulturalnego ,,Projektor” w roku 2023 z pominięciem 
otwartego konkursu ofert. 

6612/23 15.02.2023 W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu „Ewa K-Art.” realizacji zadania publicznego pn. „Dwukropek 
Szymborskiej” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6613/23 15.02.2023 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 
Kielcach, pani Małgorzacie Łakomiec, do złożenia wniosku o dofinansowanie działań w ramach otwartego 
naboru wniosków akredytowanych projektów na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji 
szkolnej (KA121-SCH) oraz do zawarcia, zmiany i wykonania umowy na realizację projektu w ramach 
programu Erasmus+. 

6614/23 15.02.2023 W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w trybie otwartych konkursów ofert na 
realizacje zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023r. 

6615/23 15.02.2023 W sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2023. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6607.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6608.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6609.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6610.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6611.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6612.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6613.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6614.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6615.2023.pdf


6616/23 15.02.2023 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Świętokrzyskie porozumienia o partnerstwie na 
rzecz wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski 
Wschodniej 2021 – 2027 pod roboczą nazwą: „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem” z Województwem 
Podkarpackim, Województwem Mazowieckim oraz Województwem Lubelskim. 

6617/23 15.02.2023 W sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego petycji z dnia 19 stycznia 2023 r. skierowanej do Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie opracowania i wdrożenia programu polityki zdrowotnej dla 
mieszkańców województwa świętokrzyskiego poświęconego leczeniu niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego (in vitro)  

6618/23 15.02.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6619/23 15.02.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6620/23 15.02.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6621/23 15.02.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6622/23 15.02.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6623/23 15.02.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.  

6624/23 15.02.2023 W sprawie zmiany Uchwały Nr 6450 /23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2023 
roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu 
Pomocy na 2023 rok 

6625/23 15.02.2023 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040 

6626/23 22.02.2023 W sprawie: wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie dokumentu Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego dla Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka do roku 2030 ustaleń i rekomendacji w 
zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. 

6627/23 22.02.2023 W sprawie: upoważnienia do czynności związanych z programem regionalnym Fundusze Europejskie dla 
Świętokrzyskiego 2021-2027. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6616.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6617.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6618.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6619.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6620.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6621.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6622.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6623.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6624.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6625.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6626.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6627.2023.pdf


6628/23 22.02.2023 W sprawie: upoważnienia do czynności związanych z programem regionalnym Fundusze Europejskie dla 
Świętokrzyskiego 2021-2027. 

6629/23 22.02.2023 W sprawie: upoważnienia do czynności związanych z programem regionalnym Fundusze Europejskie dla 
Świętokrzyskiego 2021-2027. 

6630/23 22.02.2023 W sprawie: zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 
roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod 
nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach 
Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych 
zasad i trybu jego realizacji. 

6631/23 22.02.2023 W sprawie: upoważnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Pana Marka Bogusławskiego - 
Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego do wykonywania czynności podmiotu uprawnionego do 
kontroli podmiotów leczniczych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w 
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych. 

6632/23 22.02.2023 W sprawie: Rozpatrzenia oferty złożonej przez Fundację Wspierania Europejskich Mobilności EUROTEAM 
– Pęcławice Górne 41 - na dofinansowanie realizacji zadania publicznego, w trybie z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 

6633/23 22.02.2023 W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 

6634/23 22.02.2023 W sprawie: powołania Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu. 

6635/23 22.02.2023 W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Ołowni Dyrektorowi Regionalnego Centrum 
Naukowo – Technologicznego w Podzamczu. 

6636/23 22.02.2023 W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na wynajem 
powierzchni 236,00 m2, na okres trzech lat. 

6637/23 22.02.2023 W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w 
Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 104,12 m2, na okres trzech lat. 

6638/23 22.02.2023 W sprawie: udzielenia oprocentowanej pożyczki krótkoterminowej w wysokości 1 440 000,00 zł dla 
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6628.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6629.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6630.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6631.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6632.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6633.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6634.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6635.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6636.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6637.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6638.2023.pdf


6639/23 22.02.2023 W sprawie: udzielenia oprocentowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 3 560 000,00 zł dla 
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. 

6640/23 22.02.2023 W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2023 roku realizacji zadań publicznych 
Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

6641/23 22.02.2023 W sprawie: przyjęcia raportu końcowego z realizacji „Regionalnego programu zdrowotnego w zakresie 
profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu 
zwłókniającego”. 

6642/23 22.02.2023 W sprawie: Odmowy zlecenia Kołu Gospodyń Wiejskich Czerwona Malina w Kiełczynie realizacji zadania 
publicznego pn. „Świadoma kobieta – to zdrowa Kobieta” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6643/23 22.02.2023 W sprawie: Zaopiniowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Narodowego w Kielcach. 

6644/23 22.02.2023 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji przedsięwzięć patriotycznych i obywatelskich w województwie 
świętokrzyskim w roku 2022 w ramach Świętokrzyskiego Programu Edukacji Patriotycznej „Młodzież 
Pamięta”. 

6645/23 22.02.2023 W sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na 
wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania w 2023 roku. 

6646/23 22.02.2023 W sprawie: odmowy zlecenia Ludowemu Klubowi Sportowemu Skała Tumlin z siedzibą w Tumlinie-Osowej 
realizacji zadania publicznego pn. „Świętokrzyska Liga Szachowa - runda wiosenna” z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 

6647/23 22.02.2023 W sprawie: zlecenia Klubowi Sportowemu Stella z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 
„Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodzieżowców” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6648/23 22.02.2023 W sprawie: zlecenia Orto-Medico Scyzory Kielce Stowarzyszeniu Sportowemu z siedzibą w Kielcach realizacji 
zadania publicznego pn. „Udział w turnieju Euroligi o Puchar Europy 2” z pominięciem otwartego konkursu 
ofert. 

6649/23 22.02.2023 W sprawie: odmowy zlecenia Międzyzakładowemu Klubowi Sportowemu „Granat” Skarżysko-Kamienna z 
siedzibą w Skarżysku-Kamiennej realizacji zadania publicznego pn. „Cykl turniejów halowych dla dzieci w 
ramach obchodów 95-lecia MKS GRANAT Skarżysko-Kamienna” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6639.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6640.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6641.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6642.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6643.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6644.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6645.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6646.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6647.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6648.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6649.2023.pdf


6650/23 22.02.2023 W sprawie: odmowy zlecenia Integracyjnemu Klubowi Sportowemu „Debiut” Stąporków z siedzibą w 
Stąporkowie realizacji zadania publicznego pn. „Treningi sportowe - kręglarstwo klasyczne” z pominięciem 
otwartego konkursu ofert. 

6651/23 22.02.2023 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu „Pro Bono” z siedzibą w Jędrzejowie realizację zadania publicznego pn. 
„I Bieg Pamięci Jana Kurgana. Wyklęty – Niezapomniany. Jędrzejów 2023” z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 

6652/23 22.02.2023 W sprawie: zlecenia Gminnemu Klubowi Sportowemu „Sokół” Gnojno z siedzibą w Gnojnie realizacji zadania 
publicznego pn. „Organizacja zawodów sportowych pn. Puchar Wiosny 2023” z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 

6653/23 22.02.2023 W sprawie: zlecenia Fundacji VINCIT z siedzibą w Kowalach realizacji zadania publicznego pn. „Mała Liga 
Piłki Ręcznej” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6654/23 22.02.2023 W sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 r. 

6655/23 22.02.2023 W sprawie: Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 
konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

6656/23 22.02.2023 W sprawie: Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 
pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie 
RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19 w ramach Poddziałania 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego, przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1359/19 z dnia 
27 listopada 2019 r. a następnie zaktualizowanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 
1403/19 z dnia 4 grudnia 2019 r., Uchwałą Nr 1571/20 z dnia 22 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr 2472/20 z dnia 
5 sierpnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr 5907/22 z dnia 28 września 2022 r. 

6657/23 22.02.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6658/23 22.02.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6659/23 22.02.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6650.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6651.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6652.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6653.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6654.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6655.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6656.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6657.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6658.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6659.2023.pdf


6660/23 22.02.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6661/23 22.02.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6662/23 22.02.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6663/23 22.02.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6664/23 22.02.2023 W sprawie zmiany Uchwały Nr 6431/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2023 roku 
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok. 

6665/23 28.02.2023 W sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok. 

6666/23 28.02.2023 W sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok. 

6667/23 28.02.2023 W sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok. 

6668/23 28.02.2023 W sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok. 

6669/23 28.02.2023 W sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok. 

6670/23 28.02.2023 W sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok. 

6671/23 28.02.2023  W sprawie zmiany Uchwały Nr 6431/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2023 roku  
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok. 

6672/23 28.02.2023 W sprawie zmiany Uchwały Nr 6450/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2023 
roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu 
Pomocy na 2023 rok. 

6673/23 28.02.2023 W sprawie zmiany Uchwały Nr 6526/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2023 
roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu województwa za IV kwartał 2022 roku. 

6674/23 28.02.2023 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 - 2040. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6660.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6661.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6662.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6663.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6664.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6665.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6666.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6667.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6668.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6669.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6670.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6671.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6672.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6673.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6674.2023.pdf


6675/23 28.02.2023 W sprawie zmiany Uchwały Nr 6409/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w 
sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 
2014-2020” – w związku z podjętą w dniu 27.02.2023 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 - 2040. 

6676/23 28.02.2023 W sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych na 2023 r. 

6677/23 1.03.2023  W sprawie przyjęcia Informacji o realizacji uchwały nr XLV/568/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. 

6678/23 1.03.2023  W sprawie powołania komisji konkursowej i procedury opiniowania ofert złożonych w trybie ogłaszanych 
otwartych konkursów ofert oraz ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
zlecanych organizacjom pozarządowym i podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

6679/23 1.03.2023  W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2023 roku realizacji zadań publicznych 
Województwa Świętokrzyskiego z zakresu pomocy społecznej. 

6680/23 1.03.2023  W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2023 roku realizacji zadań publicznych 
Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy. 

6681/23 1.03.2023  W sprawie wprowadzenia zmiany w Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2023 rok. 

6682/23 1.03.2023  W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa 
Świętokrzyskiego w 2023 roku z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

6683/23 1.03.2023  W sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z zakresu 
rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.  

6684/23 1.03.2023  W sprawie zatwierdzenia list rankingowych najwyżej ocenionych Formularzy zgłoszeniowych po zakończonej 
ocenie punktowej, które zostały złożone w VI naborze w ramach projektu pn. „ Popytowy System Innowacji – 
rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

6685/23 1.03.2023  W sprawie zmiany uchwały nr 2618/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 roku w 
sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6675.2023.pdf
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ramach konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 
RPSW.04.04.00-IZ.00-26-069/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, 
Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

6686/23 1.03.2023  W sprawie zmiany załącznika nr 2 i nr 3 do Uchwały nr 3788/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 
dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w 
ramach Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast”, Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

6687/23 1.03.2023  W sprawie przyjęcia dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji 
Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 
22)”. 

6688/23 1.03.2023  W sprawie zmiany Uchwały Nr 615/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 maja 2019 r. w 
sprawie rozstrzygnięcia konkursu, przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji, zwiększenia 
poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach jednetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18 w 
ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

6689/23 1.03.2023  W sprawie podpisania porozumienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ze Skarbem Państwa – 
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącego przejęcia zadań zarządcy drogi w 
odniesieniu do dróg dojazdowych tj. DD-N (północna) od km 0+000 do km 0+452,56 oraz DD-S (południowa) 
od km 0+000 do km 0+540,00, zlokalizowanych w obrębie Węzła Kielce Południe w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 762 w Chęcinach. 

6690/23 1.03.2023  W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu z siedzibą w Kielcach realizacji zadania 
publicznego pn. „Grand Prix Polski w Bilard – Pol Tour XV Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w 
bilard” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
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6691/23 1.03.2023  W sprawie zlecenia Zrzeszeniu Sportu i Rehabilitacji Start z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego 
pn. „Dofinansowanie udziału zawodników w Halowych Mistrzostwach Polski Osób z Niepełnosprawnościami 
w Łucznictwie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6692/23 1.03.2023  W sprawie odmowy zlecenia Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Gród” Bodzentyn z siedzibą 
w Bodzentynie realizacji zadania publicznego pn. „ Udział w Międzynarodowym Halowym Turnieju Piłki 
Nożnej Dziewcząt w Nowym Sączu ” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6693/23 1.03.2023  W sprawie odmowy zlecenia Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych „Nadzieja” 
z siedzibą w Jeziorku realizacji zadania publicznego pn. „ Biegi patriotyczne o puchar Majora Eugeniusza 
Kaszyńskiego pseudonim „Nurt” patrona Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert. 

6694/23 1.03.2023  W sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Województwa 
Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023r. 

6695/23 1.03.2023  W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizacje zadań publicznych Województwa 
Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023r. 

6696/23 1.03.2023  W sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej 
Górze na remonty schodów zewnętrznych w różnych lokalizacjach WSS oraz chodnika przy stacji TRAFO. 

6697/23 1.03.2023  W sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na dofinansowanie 
kosztów podniesienia kwalifikacji pracowników Kliniki Położnictwa i Ginekologii. 

6698/23 1.03.2023  W sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej 
Górze na remont częściowy pomieszczenia głównego Działu Rehabilitacji Medycznej. 

6699/23 1.03.2023  W sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej 
Górze na remont pomieszczeń po Laboratorium Prątka Gruźlicy na potrzeby Działu Techniczno-
Gospodarczego oraz archiwum szpitala. 

6700/23 1.03.2023  W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w 
Czerwonej Górze na modernizację układu chłodzenia prosektorium. 

6701/23 1.03.2023  W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w 
Czerwonej Górze na modernizację z wymianą rozdzielni RGD w seg. D oraz modernizację z wymianą 
rozdzielnicy SZR Ujęcie wody. 
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6702/23 1.03.2023  W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w 
Czerwonej Górze na wydzielenie pożarowe klatek schodowych w segmencie D wraz z opracowaniem 
dokumentacji projektowej. 

6703/23 1.03.2023  W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w 
Czerwonej Górze na adaptację terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu dla pacjentów i 
personelu - Etap II na minimum 51 miejsc. 

6704/23 1.03.2023  W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w 
Czerwonej Górze na zakup aparatu do kruszenia metodą ESWL z aparatem rentgenowskim typu ramię C wraz 
z adaptacją pomieszczeń w obrębie Przychodni Przyszpitalnej. 

6705/23 1.03.2023  W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w 
Czerwonej Górze na wyposażenie w aparaturę medyczną i sprzęt medyczny. 

6706/23 1.03.2023  W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w 
Czerwonej Górze na przebudowę części pomieszczeń OIT na potrzeby utworzenia dodatkowego łóżka 
intensywnej terapii. 

6707/23 1.03.2023  W sprawie Udzielenia Panu Bartoszowi Stemplewskiemu – Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w zakresie 
realizacji zadania pn. „Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Kielcach – etap I”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych (wstępna promesa NR Edycja2/2021/6064/PolskiLad). 

6708/23 1.03.2023  W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2023 roku realizacji zadań publicznych 
Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 
przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

6709/23 1.03.2023  W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia „Raportu 
z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii”.  

6710/23 1.03.2023  W sprawie powołania komisji opiniującej oferty wniosków o udzielenie dotacji w 2023 r. na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. 
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6711/23 1.03.2023  W sprawie zmiany uchwały nr 3023/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2017 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w projekcie 
partnerskim pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w 
ramach RPOWŚ 2014-2020. 

6712/23 1.03.2023  W sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji dla Komisji Sejmikowych 
dotyczącej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. 

6713/23 1.03.2023  W sprawie uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie do planu zamówień 
publicznych nowego zadania pn.: „Dostosowanie dokumentów planistycznych zagospodarowania 
przestrzennego do aktualnie obowiązujących przepisów prawa”. 

6714/23 1.03.2023  W sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. „WSPARCIE FUNKCJONALNOŚCI OBSZARÓW 
WIEJSKICH” finansowanego z budżetu Województwa Świętokrzyskiego. 

6715/23 8.03.2023 W sprawie przyjęcia „Informacji dotyczącej udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie za 2022 
rok. 

6716/23 8.03.2023 W sprawie przyjęcia informacji o wynikach konsultacji i konsultacji społecznych dotyczących projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Cisowsko-
Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. 

6717/23 8.03.2023 W sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia 
planu ochrony dla Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. 

6718/23 8.03.2023 W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych za 2022 rok oraz skierowania przedmiotowego dokumentu na posiedzenie Komisji Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

6719/23 8.03.2023 W sprawie ogłoszenia konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. 

6720/23 8.03.2023 W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań rzeczowo – finansowych w roku 2022 Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 
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6721/23 8.03.2023 W sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w sposób zdalny przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym 
na dzień 17.03.2023 r. w Warszawie. 

6722/23 8.03.2023 W sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu 
państwowego na prawo jazdy w województwie świętokrzyskim. 

6723/23 8.03.2023 W sprawie przyjęcia Informacji o stanie przygotowania do uruchomienia naborów w ramach programu 
regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 

6724/23 8.03.2023 W sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara 
Kolberga w Kielcach. 

6725/23 8.03.2023 W sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

6726/23 8.03.2023 W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. 

6727/23 8.03.2023 W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

6728/23 8.03.2023 W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego 
i Transportu Sanitarnego w Kielcach. 

6729/23 8.03.2023 W sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na podjęcie 
dodatkowego zatrudnienia. 

6730/23 8.03.2023 W sprawie wyrażenia zgody dla spółki Leśna Aleja R.P. Grzyb Spółka Jawna z siedzibą w Kielcach na 
dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, 
położoną w Kielcach w pasie drogowym ulicy Krakowskiej. 

6731/23 8.03.2023 W sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na usunięcie i przesadzenie 
drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych 
w Kielcach, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działki nr 390/13 o pow. 
5,6559 ha i nr 393/16 o pow. 0,3763 ha. 

6732/23 8.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6732.2023.pdf


6733/23 8.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6734/23 8.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6735/23 8.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6736/23 8.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6737/23 8.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6738/23 8.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6739/23 8.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6740/23 8.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6741/23 8.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6742/23 8.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6743/23 8.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6744/23 8.03.2023 W sprawie zmiany Uchwały  Nr 6431/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2023 roku  
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok. 

6745/23 8.03.2023 W sprawie zmiany Uchwały Nr 6450 /23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2023 
roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu 
Pomocy na 2023 rok. 

6746/23 8.03.2023 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040. 

6747/23 8.03.2023 W sprawie zmiany Uchwały nr 6676/23 Zarządu  Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w 
sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych - w związku ze 
zwiększeniem limitu zobowiązań dla Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji 
w Czarnieckiej Górze w 2024 r. oraz zwiększeniem w 2025 r. i w 2026 r. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6733.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6734.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6735.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6736.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6737.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6738.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6739.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6740.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6741.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6742.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6743.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6744.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6745.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6746.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6747.2023.pdf


6748/23 8.03.2023 W sprawie zmiany Uchwały Nr 6540/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów miejskich i 

wiejskich” – w związku z podjętą w dniu 08.03.2023 r. Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040 – 

zmiana dotyczy realizacji zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów km 29+925 

– 30+800” - zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych. 

6749/23 15.03.2023 W sprawie zatwierdzenia listy rankingowej operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru trwającego od 1 października 2022 r. 

do 30 listopada 2022 r. 

6750/23 15.03.2023 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie dokumentu Strategii Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie. 

6751/23 15.03.2023 W sprawie: Przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego 

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 

6752/23 15.03.2023 W sprawie: Zmiany Uchwały nr 3120/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

20 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów 

zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego  

nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 dla Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6748.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6749.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6750.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6751.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6752.2023.pdf


strategii terytorialnej dla określonych obszarów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

6753/23 15.03.2023 W sprawie: Zmiany uchwały Nr 6603/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

15 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Zasad identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w 

ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 

6754/23 15.03.2023 W sprawie: zmiany Decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. 

„Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 

9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie, podjętej uchwałą nr 5413/22 Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2022 roku, a następnie zmienionej uchwałami Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego nr 5684/22 z dnia 29 lipca 2022 roku oraz nr 5897/22 z dnia 28 września 2022 

roku. 

6755/23 15.03.2023 W sprawie: Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 

konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

6756/23 15.03.2023 W sprawie: Zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej Listy 

pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – 

„Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój 

wysokiej jakości usług społecznych”, Konkurs RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20 przyjętych przez Zarząd 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6753.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6754.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6755.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6756.2023.pdf


Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3496/21 z dnia 17 marca 2021 r., a następnie zaktualizowanych 

przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3585/21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

6757/23 15.03.2023 W sprawie: Uzyskanie zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie  

do Planu Zamówień Publicznych na rok 2023 zadania na dostawę telefonów IP dla pracowników UMWŚ. 

6758/23 15.03.2023 W sprawie: Przyjęcia stanowiska dotyczącego propozycji rozwiązania problemu utylizacji porzuconych 

odpadów. 

6759/23 15.03.2023 W sprawie: Zniesienia obrębu ochronnego na rzece Wisła w obwodzie rybackim rzeki Wisła  

nr 6. 

6760/23 15.03.2023 W sprawie: zmiany uchwały nr 1575/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

22 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała 

w Czerwonej Górze, z późn. zm. 

6761/23 15.03.2023 W sprawie: udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy w wysokości 70 000,00 zł 

na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. 

6762/23 15.03.2023 W sprawie: wyrażenia zgody na powołanie zastępcy dyrektora Muzeum Zamkowego  

w Sandomierzu. 

6763/23 15.03.2023 W sprawie: ogłoszenie naboru wniosków do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków. 

6764/23 15.03.2023 W sprawie: skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla uczniów”. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6757.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6758.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6759.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6760.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6761.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6762.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6763.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6764.2023.pdf


6765/23 15.03.2023 W sprawie: skierowania do konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla studentów”. 

6766/23 15.03.2023 W sprawie: zaakceptowania wysokości opłat za uczestnictwo w kursie pn. Rejestratorka medyczna w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Morawicy oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie kursu dla liczby słuchaczy 

mniejszej niż 20. 

6767/23 15.03.2023 W sprawie: odmowy zlecenia Fundacji La Zebra z siedzibą w Krzcinie realizacji zadania publicznego pn. „ 

VIII Mistrzostwa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Świętokrzyskiego w tenisie 

stołowym” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6768/23 15.03.2023 W sprawie: zlecenia Ludowemu Klubowi Sportowemu ZNICZ CHĘCINY z siedzibą w Chęcinach realizację 

zadania publicznego pn. „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach styl wolny – VI Memoriał 

Ksawerego Waliszewskiego (2 eliminacja do OOM)” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6769/23 15.03.2023 W sprawie: zlecenia Ludowemu Klubowi Sportowemu ZNICZ CHĘCINY z siedzibą  

w Chęcinach realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetek w zapasach 

kobiet – VI Memoriał Ksawerego Waliszewskiego (2 eliminacja do OOM)” z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

6770/23 15.03.2023 W sprawie: wyrażenia zgody dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na usunięcie drzew  

z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach w pasie 

drogowym ulicy Witosa. 

6771/23 15.03.2023 W sprawie: Przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Raportu z działalności Rzecznika 

Funduszy Europejskich Województwa Świętokrzyskiego za rok 2022. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6765.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6766.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6767.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6768.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6769.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6770.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6771.2023.pdf


6772/23 15.03.2023 W sprawie: szczegółowych zasad i trybu działania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. 

6773/23 15.03.2023 W sprawie: Wprowadzenia zmian do Zbiorczego Rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2023 r. 

6774/23 15.03.2023 W sprawie: Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zasad 

wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania oraz zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa 

handlowego przez Województwo Świętokrzyskie. 

6775/23 15.03.2023 W sprawie: Wprowadzenia zmian do Zbiorczego Rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2023 r. 

6776/23 15.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6777/23 15.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6778/23 15.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6779/23 21.03.2023 W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Kielcach za rok 2022. 

6780/23 21.03.2023 W sprawie skierowania do zaopiniowania przez organizacje związkowe projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia warunków wynagradzania egzaminatorów zatrudnionych 

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach. 

6781/23 21.03.2023 W sprawie przyjęcia Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2023 uwzględniającego 

rezultaty Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2022. 

6782/23 21.03.2023 W sprawie określenia Wykazów zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych 

przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6772.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6773.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6774.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6775.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6776.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6777.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6778.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6779.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6780.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6781.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6782.2023.pdf


zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie 

świętokrzyskim.  

6783/23 21.03.2023 W sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo 

i ich Rodzinom PRAXIS - na dofinansowanie realizacji zadania publicznego, w trybie z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

6784/23 21.03.2023 W sprawie przyjęcia i skierowania projektu Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w 

Województwie Świętokrzyskim do 2030 roku do konsultacji. 

6785/23 21.03.2023 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie dokumentu Strategii Rozwoju 

Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022-2027 ustaleń i rekomendacji w 

zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. 

6786/23 21.03.2023 W sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 3667/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 

marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w 

ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-26-138/17 (typ projektów: Rozwój e-usług, 

z wyłączeniem e-zdrowia) w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.1 „Rozwój 

e-społeczeństwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

6787/23 21.03.2023 W sprawie zmiany załącznika nr 2 i nr 3 do uchwały nr 1242/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 30 października 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do dofinansowania 

w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-255/19 dla Działania 2.5 

Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014 – 2020.  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6783.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6784.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6785.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6786.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6787.2023.pdf


6788/23 21.03.2023 W sprawie zawarcie Aneksu nr 7 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w 

ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 czerwca 2015 r. 

6789/23 21.03.2023 W sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla programu 

regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 

6790/23 21.03.2023 W sprawie przyjęcia „Informacji na temat ograniczania wprowadzania na rynek krajowy niektórych produktów 

z tworzyw sztucznych”. 

6791/23 21.03.2023 W sprawie: 1) rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych przez Ministra Klimatu i Środowiska do projektu 

aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”, 2) wprowadzenia zmian do 

projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” w wyniku rozpatrzenia 

uwag i wniosków, 3) przekazania Ministrowi Klimatu i Środowiska projektu aktualizacji „Planu gospodarki 

odpadami dla województwa świętokrzyskiego” celem ponownego zaopiniowania, 4) rozpatrzenia uwag i 

wniosków zgłoszonych przez Ministra Klimatu i Środowiska do projektu „Planu inwestycyjnego dla 

województwa świętokrzyskiego”, 5) wprowadzenia zmian do projektu „Planu inwestycyjnego dla 

województwa świętokrzyskiego” w wyniku rozpatrzenia uwag i wniosków, 6) przekazania Ministrowi Klimatu 

i Środowiska projektu „Planu inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego”, celem uzgodnienia. 

6792/23 21.03.2023 W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Szachowemu Hetman Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą w 

Ostrowcu-Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn. „ Memoriał Szachowy Ryszarda Nowickiego 

2023” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6793/23 21.03.2023 W sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert pn. 

„Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6788.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6789.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6790.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6791.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6792.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6793.2023.pdf


charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z 

regionu świętokrzyskiego w 2023 roku.  

6794/23 21.03.2023 W sprawie zlecenia Ostrowieckiemu Stowarzyszeniu Taekwondo Olimpijskiego „OSTO” z siedzibą w 

Ostrowcu Świętokrzyskim realizacji zadania publicznego pn. „Puchar Polski Kadetów i Juniorów w 

Taekwondo Olimpijskim” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6795/23 21.03.2023 W sprawie przyznania nagród okolicznościowych z dziedziny kultury. 

6796/23 21.03.2023 W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznych ,,AVITO VIVIT HONORE” 

realizacji zadania publicznego pn. Inscenizacja drogi krzyżowej ,,X Szydłowska Pasja 2022” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

6797/23 21.03.2023 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci w Nagłowicach realizacji zadania publicznego pn. 

,,Świętokrzyskie jakie pyszne” z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

6798/23 21.03.2023 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 

2023 r. 

6799/23 21.03.2023 W sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2022 przedłożonych przez 

samorządowe instytucje kultury. 

6800/23 21.03.2023 W sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w 

Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie w 2023 r. kosztów podatku VAT związanego z wydatkami 

inwestycyjnymi finansowanymi z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania 

„Rozszerzenie zakresu przebudowy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach o sąsiednią kamienicę przy ul. 

Sienkiewicza 32A – realizacja przebudowy”. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6794.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6795.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6796.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6797.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6798.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6799.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6800.2023.pdf


6801/23 21.03.2023 W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację w 

2023 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

6802/23 21.03.2023 W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. 

Rafała w Czerwonej Górze. 

6803/23 21.03.2023 W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze. 

6804/23 21.03.2023 W sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie projektu pt. „conTROLife” do dofinansowania w 2023 roku w 

ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. 

Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. 

6805/23 21.03.2023 W sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2022 rok, sporządzonych 

przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo 

Świętokrzyskie.  

6806/23 21.03.2023 W sprawie zobowiązania jednostek podległych i nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego do opracowania i wprowadzenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach 

poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadaniowych dla każdego 

stopnia, w uzgodnieniu z właściwą komórką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

6807/23 21.03.2023 W sprawie uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w Planie 

zamówień publicznych na rok 2023 wynikającej z konieczności zwiększenia kwoty na realizację zamówienia: 

zakup licencji dostępowych do systemu serwerowego. 

6808/23 21.03.2023 W sprawie powołania Rzecznika Funduszy Europejskich do realizacji zadań w perspektywie finansowej 2021–

2027. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6801.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6802.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6803/.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6804.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6805.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6806.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6807.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6808.2023.pdf


6809/23 21.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6810/23 21.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6811/23 21.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6812/23 27.03.2023  W sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

wniosków wybranych w wyniku ogłoszonego naboru oraz zmiany Uchwały Nr 6725/23 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosków o 

dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

6813/23 29.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6814/23 29.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6815/23 29.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6816/23 29.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6817/23 29.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6818/23 29.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6819/23 29.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6820/23 29.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6821/23 29.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6822/23 29.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6823/23 29.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6809.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6810.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6811.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6812.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6813.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6814.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6815.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6816.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6817.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6818.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6819.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6820.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6821.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6822.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6823.2023.pdf


6824/23 29.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6825/23 29.03.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6826/23 29.03.2023 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 6431/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

4 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok. 

6827/23 29.03.2023 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 6450/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków 

z Funduszu Pomocy na 2023 rok. 

6828/23 29.03.2023 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040. 

6829/23 29.03.2023 W sprawie: ustalenia podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych  

na finansowanie w 2023 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań. 

6830/23 29.03.2023 W sprawie: Odmowy zlecenia Fundacji Spełnionych Marzeń- realizacji zadania publicznego,  

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6831/23 29.03.2023 W sprawie: wydanie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w Strategii Rozwoju Gminy Miedziana Góra do 

roku 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

województwie. 

6832/23 29.03.2023 W sprawie: wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

Gmin Krasocin, Łopuszno i Słupia Konecka do roku 2030 ustaleń  

i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6824.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6825.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6826.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6827.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6828.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6829.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6830.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6831.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6832.2023.pdf


6833/23 29.03.2023 W sprawie: Przyjęcia Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2023  

w zakresie działań Urzędu Miasta Kielce - Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi – Biura Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego w Kielcach. 

6834/23 29.03.2023 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 3237/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) – obowiązującego 

dla konkursów ogłaszanych po wejściu w życie ustawy z 7 lipca 2017 roku  

o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw (konkursy ogłaszane od 2 września 2017 

roku) oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

6835/23 29.03.2023 W sprawie: Zmiana załącznika do Uchwały Nr 2614/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 

maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.01.00-

IZ.00-26-135/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e-

społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami oraz zmiany Uchwały nr 3613/18 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 

Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6833.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6834.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6835.2023.pdf


6836/23 29.03.2023 W sprawie: zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego 

(InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi 

publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz 

określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

6837/23 29.03.2023 W sprawie: Przyjęcia Regulaminu naboru dotyczącego udzielania voucherów dla przedsiębiorstw wraz z 

załącznikami w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim 

poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz informacji nt. ogłoszenia VII naboru na udzielenie voucherów dla 

MŚP na zakup usług doradczych. 

6838/23 29.03.2023 W sprawie: Przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla programu 

regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 

6839/23 29.03.2023 W sprawie: Przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego 2021-2027. 

6840/23 29.03.2023 W sprawie: Zmiany uchwały nr 4481/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

3 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanych wzorów umów, decyzji  

i porozumień o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 

– 2020, zmienionej uchwałą nr 5342/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 maja 2022 roku. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6836.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6837.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6838.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6839.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6840.2023.pdf


6841/23 29.03.2023 W sprawie: udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia Panu Hubertowi Zieji – 

p.o. Kierownika Oddziału Kontroli EFRR w Departamencie Kontroli  

i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach do 

reprezentowania organu w sprawach wynikających z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020, Programu Regionalnego Fundusze 

Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,  

w szczególności związanych z prowadzeniem kontroli, ustalaniem i nakładaniem korekt finansowych w ramach 

wyżej wymienionych programów, będących w zakresie obowiązków Departamentu Kontroli i Certyfikacji 

RPO. 

6842/23 29.03.2023 W sprawie: zmiana uchwały nr 6713/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  

1 marca 2023 roku w sprawie: Uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie 

do planu zamówień publicznych nowego zadania pn.: „Dostosowanie dokumentów planistycznych 

zagospodarowania przestrzennego do aktualnie obowiązujących przepisów prawa”. 

6843/23 29.03.2023 W sprawie: wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. 

6844/23 29.03.2023 W sprawie: Udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach  

na realizację w 2023 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

6845/23 29.03.2023 W sprawie: Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych w zakresie finansowego wsparcia gmin w 2022 roku i skierowanie jej na posiedzenie Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6841.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6842.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6843.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6844.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6845.2023.pdf


6846/23 29.03.2023 W sprawie: przyjęcia Informacji i Sprawozdania z realizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa 

świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”. 

6847/23 29.03.2023 W sprawie: rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do założeń do aktualizacji „Programu ochrony 

powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”. 

6848/23 29.03.2023 W sprawie: Odmowy zlecenia Kołu Gospodyń Wiejskich w Dzierążni realizacji zadania publicznego pn. 

Mieszkańcy aktywnie w lokalnej inicjatywie – Dożynki Wiejskie w Dzierążni z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

6849/23 29.03.2023 W sprawie: Zlecenia Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznych ,,AVITO VIVIT HONORE” realizacji 

zadania publicznego pn. Inscenizacja drogi krzyżowej ,,XI Szydłowska Pasja 2023”  

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6850/23 29.03.2023 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i wniosków 

oraz informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla uczniów”. 

6851/23 29.03.2023 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i wniosków 

oraz informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla studentów”. 

6852/23 29.03.2023 W sprawie: wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6847.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6847.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6848.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6849.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6850.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6851.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6852.2023.pdf


6853/23 29.03.2023 W sprawie: odmowy zlecenia Towarzystwu Sportowemu AKWEDUKT z siedzibą w Kielcach realizacji 

zadania publicznego pn. „Zgrupowanie sportowe - Denia” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6854/23 29.03.2023 W sprawie: Zlecenia Świętokrzyskiego Związku Tenisa Stołowego w Kielcach z siedzibą  

w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Półfinał Drużynowego Pucharu Polski w Tenisie Stołowym” z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6855/23 29.03.2023 W sprawie: Zlecenia Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Orlicz” z siedzibą w Suchedniowie realizację zadania 

publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie Międzynarodowego Turnieju w Badmintonie dla Dzieci i 

Młodzieży XIX Puchar Gór Świętokrzyskich, Memoriał im. Stefana Pawlukiewicza” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

6856/23 29.03.2023 W sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach. 

6857/23 29.03.2023 W sprawie: informacji o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego. 

6858/23 31.03.2023 W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2022 rok.  

6859/23 5.04.2023 W sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje 

w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

6860/23 5.04.2023 W sprawie przyjęcia Raportu monitoringowego z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 

2030+ 

6861/23 5.04.2023 W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze partnera do projektu składanego w II naborze 

programu Interreg Europa 2021-2027 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6853.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6854.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6855.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6856.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6857.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6858.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6859.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6860.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6861.2023.pdf


6862/23 5.04.2023 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Raków na 

lata 2022 - 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

województwie. 

6863/23 5.04.2023 W sprawie udzielenia Panu Piotrowi Długoszowi pełniącemu obowiązki Kierownika Rejonu Dróg 

Wojewódzkich Nr 1 w Zgórsku, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach upoważnienia do 

wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych. 

6864/23 5.04.2023 W sprawie podpisania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z Gminą Starachowice porozumienia w 

sprawie przekazania i przejęcia funkcji zarządcy w zakresie pełnienia funkcji inwestora w odniesieniu do 

odcinków drogi wojewódzkiej Nr 744 na terenie miasta Starachowice w związku z realizacją przez Gminę 

Starachowice projektu pod nazwą „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację 

infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”. 

6865/23 5.04.2023 W sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w sposób zdalny przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A., 

zwołanym na dzień 6 kwietnia 2023 r. w Warszawie. 

6866/23 5.04.2023 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych w otwartym konkursie ofert pn. „Świętokrzyskie dla 

młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze 

edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu 

świętokrzyskiego w 2023 roku.  

6867/23 5.04.2023 W sprawie odmowy zlecenia LKS Klimontowianka Klimontów z siedzibą w Klimontowie realizacji zadania 

publicznego pn. „Olimpiada Lekkoatletyczna szkół Podstawowych oraz Licealnych” z pominięciem otwartego 

konkursu ofert  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6862.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6863.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6864.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6865.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6866.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6867.2023.pdf


6868/23 5.04.2023  

 W sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji z 

siedzibą w Końskich realizacji zadania publicznego pn. „V lecie istnienia UKS KSSiR – Integracyjne Zawody 

Pływackie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6869/23 5.04.2023 W sprawie przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi jednostki oświatowej, dla której organem 

prowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie.  

6870/23 5.04.2023 W sprawie wyboru ofert oraz podziału środków na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 

r. 

6871/23 5.04.2023 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na 

powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej w 2023r. 

6872/23 5.04.2023 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych w ramach trzeciego otwartego konkursu ofert na 

powierzenie zadania publicznego Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej w 2023r. 

6873/23 5.04.2023 W sprawie zmiany Uchwały nr 6438/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku 

w sprawie podziału środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na dotacje 

podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie kosztów 

działania Zakładów Aktywności Zawodowej w 2023 roku. 

6874/23 5.04.2023 W sprawie przyjęcia sprawozdania z zadań realizowanych w 2022 roku w ramach Krajowego Programu 

Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022-2026. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6868.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6869.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6870.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6871.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6872.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6873.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6874.2023.pdf


6875/23 5.04.2023 W sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na 

wymianę szafy sterującej pracą Stacji Uzdatniania Wody. 

6876/23 5.04.2023  

 W sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na 

zakup wraz z dostarczeniem i wymianą pomp w kotłowni. 

6877/23 5.04.2023 W sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na zakup 

i montaż klimatyzatorów. 

6878/23 5.04.2023 W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. 

6879/23 5.04.2023 W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. 

6880/23 5.04.2023 W sprawie wprowadzenia zmian do Zbiorczego Rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2023 r. 

6881/23 5.04.2023 W sprawie uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w Planie 

zamówień publicznych na rok 2023 wynikającej z konieczności zwiększenia kwoty na realizację zamówienia: 

zakup komputerów, sprzętu komputerowego i drukarek. 

6882/23 5.04.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6883/23 5.04.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6884/23 5.04.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6885/23 5.04.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6875.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6876.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6877.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6878.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6879.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6880.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6881.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6882.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6883.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6884.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6885.2023.pdf


6886/23 5.04.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6887/23 5.04.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6888/23 5.04.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6889/23 5.04.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6890/23 5.04.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 

6891/23 5.04.2023 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040. 

6892/23 12.04.2023 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 
Kielcach za 2022 rok oraz wyrażenie zgody na przeznaczenie wypracowanego zysku netto w wysokości 59 
228,02 zł na fundusz zapasowy Ośrodka. 

6893/23 12.04.2023 W sprawie wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa 
świętokrzyskiego na 2024 rok oraz przyjęcie zaktualizowanego projektu rzeczowo-finansowego wydatkowania 
w latach 2023 - 2024 środków Funduszu Kolejowego. 

6894/23 12.04.2023 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 
2022 rok. 

6895/23 12.04.2023 W sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na 
dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników medycznych. 

6896/23 12.04.2023 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy 
Wojciechowice na lata 2023-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej w województwie. 

6897/23 12.04.2023 W sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego 

6898/23 12.04.2023 W sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie dokumentu Strategii Ponadlokalnej 
dla Gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030 ustaleń i 
rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6886.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6887.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6888.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6889.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6890.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6891.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6892.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6893.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6894.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6895.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6896.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6897.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6898.2023.pdf


6899/23 12.04.2023 W sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Warunki realizacji Priorytetu 10. Aktywni na rynku pracy, w ramach 
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Kielcach”. 

6900/23 12.04.2023 W sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 
konkursowym na 2023 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020. 

6901/23 12.04.2023 W sprawie zmiany Uchwały Nr 6605/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2023 r. w 
sprawie powołania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 
2021-2027 

6902/23 12.04.2023 W sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 
jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.13.02.00-IZ.00-26-362/23 w ramach Osi Priorytetowej 13 
„CARE”, Działania 13.2 „Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

6903/23 12.04.2023 W sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

6904/23 12.04.2023 W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Pani Katarzynie Kubickiej - Dyrektorowi 
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla 
Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu 
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

6905/23 12.04.2023 W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Panu Arturowi Potaczale – Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie 
dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu 
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

6906/23 12.04.2023 W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Panu Łukaszowi Grzesikowi – 
Kierownikowi Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania w Departamencie Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienia 
do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej 
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programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz do składania oświadczeń 
woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

6907/23 12.04.2023 W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Pani Annie Misztal – Kierownikowi 
Oddziału Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym 
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze 
działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

6908/23 12.04.2023 W sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Pani Aleksandrze Półtorak-Wiśniewskiej 
– Kierownikowi Oddziału Oceny Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienia do 
działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej 
programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz do składania oświadczeń 
woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

6909/23 12.04.2023 W sprawie zmiany uchwały nr 3023/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2017 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w projekcie 
partnerskim pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w 
ramach RPOWŚ 2014-2020. 

6910/23 12.04.2023 W sprawie ufundowania nagrody konkursowej dla laureata XV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. 
Wojtka Belona „Niechaj Zabrzmi Bukowina” organizowanego przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury. 

6911/23 12.04.2023 W sprawie ufundowania nagrody w konkursie plastycznym dla artysty Interdyscyplinarnego konkursu 
plastycznego województwa świętokrzyskiego – PRZEDWIOŚNIE 46., organizowanego przez Biuro Wystaw 
Artystycznych w Kielcach. 

6912/23 12.04.2023 W sprawie Zlecenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy realizacji zadania publicznego pn. Wydanie książki 
pt. „Lipnica od wioski rycerskiej do wioski globalnej” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6913/23 12.04.2023 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu ,,Wspólnie dla Gminy Mirzec” realizacji zadania publicznego pn. Udział 
104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży ,,Magia 
Italiana 2023” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6914/23 12.04.2023 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Mała Polonia realizacji zadania publicznego pn. „Dziedzictwo kulturowe 
Osady Średniowiecznej” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
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6915/23 12.04.2023 W sprawie zlecenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Łosieniu 
realizacji zadania publicznego pn. Promujemy nasze tradycje z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6916/23 12.04.2023 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Teatr TeTaTeT realizacji zadania publicznego pn. ,,Szczęściarze” z 
pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6917/23 12.04.2023 W sprawie  zlecenia Klubowi Sportowemu „Tęcza-Społem” z siedzibą w Kielcach realizacji zadania 
publicznego pn. „Mistrzostwa Świata w trójboju siłowym klasycznym na Malcie” z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 

6918/23 12.04.2023 W sprawie zlecenia Fundacji La Zebra z siedzibą w Koprzywnicy realizacji zadania publicznego pn. „VIII 
Mistrzostwa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Świętokrzyskiego w tenisie Stołowym”  z 
pominięciem otwartego konkursu ofert   

6919/23 12.04.2023 W sprawie odmowy zlecenia Fundacji La Zebra z siedzibą w Koprzywnicy realizacji zadania publicznego pn. 
„VI Koprzywnickie Zmagania w Sportach Niezwykłych” z pominięciem otwartego konkursu ofert 

6920/23 12.04.2023 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Akademia Karate Kyokushin z siedzibą w Węglowie realizacji zadania 
publicznego pn. „II Ogólnopolski Turniej Karate o Puchar Gór Świętokrzyskich”  z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 

6921/23 12.04.2023 W sprawie określenia zasad organizacji, kosztów funkcjonowania oraz trybu powołania członków i działania 
Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

6922/23 12.04.2023 W sprawie wprowadzenia zmian do Zbiorczego Rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2023 r. 

6923/23 12.04.2023 W sprawie uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie do Planu Zamówień 
Publicznych na rok 2023 zadania dotyczącego zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników 
bezpośrednio wdrażających RPOWŚ 2014-2020 oraz FEŚ 2021-2027. 

6924/23 12.04.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6925/23 12.04.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6926/23 12.04.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6927/23 12.04.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 
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6928/23 12.04.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6929/23 12.04.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6930/23 12.04.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. 

6931/23 12.04.2023 W sprawie zmiany Uchwały Nr 6431/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2023 roku 

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok. 

6932/23 12.04.2023 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040. 

6933/23 19.04.2023 W sprawie zatwierdzenia Tabel wdrażania rekomendacji dotyczących badań ewaluacyjnych pn.: 1) „Ocena 

efektów konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP w woj. świętokrzyskim w perspektywie 

2014-2020”, 2) „Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych w ramach RPOWŚ na lata 2014-

2020”. 

6934/23 19.04.2023 W sprawie zmiany uchwały nr 2603/20 z 3 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr 

RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 - Oś 3, Działanie 3.3 RPOWŚ 2014-2020, zmiany Uchwały nr 3870/21 z 23 

czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia wartości środków przeznaczonych do 

zakontraktowania, wyboru projektów do dofinansowania oraz zatwierdzenia listy rezerwowej projektów w 

ramach ww. konkursu oraz zmiany Uchwały nr 4903/22 z 23 lutego 2022 r. zmieniającej Uchwałę nr 3870/21 

uwzględniając możliwości dofinansowania części projektów w ww. konkursie środkami pochodzącymi z 

instrumentu REACT-EU – Oś 12, Działanie 12.1 RPOWŚ 2014-2020. 

6935/23 19.04.2023 W sprawie zmiana uchwały nr 1422/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w 
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ramach konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 

RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

6936/23 19.04.2023 W sprawie przyjęcie Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.13.01.00-IZ.00-26-366/23 

w ramach Działania 13.1 „Mieszkania socjalne dla uchodźców” Osi Priorytetowej 13 „CARE – Wsparcie osób 

uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. 

6937/23 19.04.2023 W sprawie wydania opinii dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Końskie 

na lata 2023-2030.  

6938/23 19.04.2023 W sprawie akceptacji treści Aneksu nr 1 do Porozumienia nr TK-VI.8060.27.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. 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. 

6939/23 19.04.2023 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

6940/23 19.04.2023 W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na modernizację 

sieci hydrantowej w Budynku Głównym. 

6941/23 19.04.2023 W sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2023 
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6942/23 19.04.2023 W sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r. 

6943/23 19.04.2023 W sprawie zlecenia Uczniowskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Żak” z siedzibą w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. „Finały Judo OOM” z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

6944/23 19.04.2023 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Lipowa Polana” z siedzibą w Lipowym Polu Plebańskim realizacji 

zadania publicznego pn. „Wakacyjna zumba” z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

6945/23 19.04.2023 W sprawie zlecenia Uczniowskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Żak” z siedzibą w Kielcach 

realizacji zadania publicznego pn. „Drużynowe Mistrzostwa Polski w Judo Juniorek i Juniorów Młodszych” z 

pominięciem otwartego konkursu ofert.  

6946/23 19.04.2023 W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu „Wspólnota Świętokrzyska”- realizacji zadania publicznego, z 

pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6947/23 19.04.2023 W sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023 na 

realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie: 1. dofinansowania robót 

budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dotyczących obiektów 

służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, 

2. dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. 

6948/23 19.04.2023 W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Kuźniczy Krąg realizacji zadania publicznego pn. ,,Artystyczne 

dusze” Suchedniowskie Rody – Zegadłowie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6949/23 19.04.2023 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Twórczemu ,,Zenit” realizacji zadania publicznego pn. Publikacja numeru 

44-45 kieleckiego magazynu kulturalnego ,,Projektor” w roku 2023 z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6944.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6945.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6946.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6947.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6948.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6949.2023.pdf


6950/23 19.04.2023 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Grupa Inicjatywna POD PRĄD realizacji zadania publicznego pn. 

Wydanie publikacji w ramach cyklu popularno-naukowego pt. ,,Zeszyty Suchedniowskie. Historia nr 8/2023” 

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6951/23 19.04.2023 W sprawie odmowy zlecenia Kieleckiemu Ochotniczemu Szwadronowi Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów 

Wileńskich realizacji zadania publicznego pn. Ku Pamięci – Powstanie Styczniowe 1863- 1864 z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

6952/23 19.04.2023 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Wspólnie dla Gminy Mirzec” realizacji zadania publicznego pn. Dorośli 

dzieciom w Dniu Dziecka z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6953/23 19.04.2023 W sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci w Nagłowicach realizacji zadania publicznego 

pn. „Świętokrzyskie jakie pyszne” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6954/23 19.04.2023 W sprawie wyrażenia zgody dla Gminy Kielce na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą 

własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasie drogowym ulicy Piekoszowskiej.  

6955/23 19.04.2023 W sprawie wyrażenia zgody dla Gminy Kielce na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą 

własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasie drogowym ulicy Łopuszniańskiej.  

6956/23 19.04.2023 W sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na dysponowanie na cele 

budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach przy 

ul. Artwińskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 931/11 o pow. 

0,5394 ha. 

6957/23 19.04.2023 W sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w Planie zamówień publicznych na 2023 rok. 

6958/23 19.04.2023 W sprawie uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie do Planu Zamówień 

Publicznych na rok 2023 zadania na zakup paliwa do samochodu służbowego dla RSSWS. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6950.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6951.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6952.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6953.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6954.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6955.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6956.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6957.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6958.2023.pdf


6959/23 19.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

6960/23 19.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

6961/23 19.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

6962/23 19.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

6963/23 19.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

6964/23 21.04.2023 W sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 

przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

6965/23 26.04.2023 W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i 
Transportu Sanitarnego w Kielcach za 2022 rok. 

6966/23 26.04.2023 W sprawie: przyjęcia dokumentu, pn.: Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla programu regionalnego 
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 1). 

6967/23 26.04.2023 W sprawie: dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 
nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

6968/23 26.04.2023 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 1576/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego 
konkursu zamkniętego nr RPSW.04.05.00-IZ.00-26-012/15 w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie 
obszarów cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

6969/23 26.04.2023 W sprawie: zmiany Uchwały nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 roku 
w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych – jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej 
osobowości prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” w 
Osi Priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6959.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6960.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6961.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6962.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6963.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6964.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6965.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6966.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6967.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6968.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6969.2023.pdf


6970/23 26.04.2023 W sprawie: Przyjęcia dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej programem 
regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 1.0)”. 

6971/23 26.04.2023 W sprawie: Przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla programu 
regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 4). 

6972/23 26.04.2023 W sprawie: Zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach 
konkursu nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej. 

6973/23 26.04.2023 W sprawie: Zmiany uchwały Nr 1001/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych 
do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, Konkurs: RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19. 

6974/23 26.04.2023 W sprawie: Powołania Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty współfinasowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla 
Świętokrzyskiego 2021-2027 w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6975/23 26.04.2023 W sprawie: Określenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w postępowaniu 
konkurencyjnym i niekonkurencyjnym współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) 
w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w Departamencie 
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6976/23 26.04.2023 W sprawie: Przyjęcia Procedury Oceny Projektów wybieranych w sposób konkurencyjny w ramach programu 
regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6977/23 26.04.2023 W sprawie: przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie 
dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 

6978/23 26.04.2023 W sprawie: przyjęcia regulaminu wyboru projektów dla naboru nr: FESW.08.04-IZ.00-001/23 w ramach 
działania 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego, Priorytetu 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, 
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 

6979/23 26.04.2023 W sprawie: przyjęcia regulaminu wyboru projektów dla naboru nr: FESW.08.01-IZ.00-001/23 w ramach 
działania 08.01 Wsparcie edukacji przedszkolnej, Priorytetu 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, 
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6970.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6971.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6972.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6973.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6974.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6975.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6976.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6977.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6978.2023.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6979.2023.zip


6980/23 26.04.2023 W sprawie: Rozpatrzenia petycji Pana Włodzimierza Zaręby w sprawie budowy chodnika przy drodze 
wojewódzkiej Nr 753 w miejscowości Bartoszowiny. 

6981/23 26.04.2023 W sprawie: udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty należności stanowiącej zwrot nienależnie pobranych 
dopłat do biletów ulgowych. 

6982/23 26.04.2023 W sprawie: udzielenia w 2023 r. nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej w kwocie 345.459 zł dla 
Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. 

6983/23 26.04.2023 W sprawie: udzielenia w 2023 r. nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej w kwocie 93.000 zł dla 
Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. 

6984/23 26.04.2023 W sprawie: Zlecenia Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Sandomierskiej realizacji zadania 
publicznego pn. Jubileusz 30-lecia reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji 
Sandomierskiej z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6985/23 26.04.2023 W sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy 
Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

6986/23 26.04.2023 W sprawie: wyrażenia zgody na przygotowanie przez Województwo Świętokrzyskie/Departament Edukacji, 
Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych projektu pn. „Świętokrzyska Edukacja Zawodowa”. 

6987/23 26.04.2023 W sprawie: zlecenia Klubowi Karate SHIRO z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Udział 
w Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin – Barcelona 05-07.05.2023r. Hiszpania” z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 

6988/23 26.04.2023 W sprawie: Zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Celsium z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej 
realizacji zadania publicznego pn. „III Skarżyski Turniej Tańca Towarzyskiego” z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 

6989/23 26.04.2023 W sprawie: zlecenia Stowarzyszeniu OLD BOYS KSZO z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim realizacji 
zadania publicznego pn. „Letni Turniej Piłki Nożnej Oldbojów – Miłość do futbolu nie przemija” z 
pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6990/23 26.04.2023 W sprawie: Odmowy zlecenia Świętokrzyskiej Akademii Sportu z siedzibą w Kielcach realizacji zadania 
publicznego pn. „Aktywne sportowe weekendy” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

6991/23 26.04.2023 W sprawie: Przyjęcia raportu z realizacji „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa 
Świętokrzyskiego” za rok 2022. 

6992/23 26.04.2023 W sprawie: przyjęcia do realizacji Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2025. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6980.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6981.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6982.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6983.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6984.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6985.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6986.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6987.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6988.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6989.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6990.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6991.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6992.2023.pdf


6993/23 26.04.2023 W sprawie: wyboru ofert i podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań z zakresu 
pomocy społecznej w 2023 r. 

6994/23 26.04.2023 W sprawie: wprowadzenia zmiany w Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2023 rok. 

6995/23 26.04.2023 W sprawie: Przyjęcia „Informacji nt. stanu zagospodarowania złóż kopalin w województwie świętokrzyskim”. 

6996/23 26.04.2023 W sprawie: Zatwierdzenie listy rankingowej projektów w ramach konkursu pn. „WSPARCIE 
FUNKCJONALNOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH” finansowanego z budżetu Województwa 
Świętokrzyskiego. 

6997/23 26.04.2023 W sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach. 

6998/23 26.04.2023 W sprawie: Zatwierdzenie zmian w Planie Zamówień Publicznych na rok 2023. 

6999/23 26.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

7000/23 26.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

7001/23 26.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

7002/23 26.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

7003/23 26.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

7004/23 26.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

7005/23 26.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

7006/23 26.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6993.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6994.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6995.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6996.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6997.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6998.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.6999.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7000.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7001.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7002.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7003.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7004.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7005.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7006.2023.pdf


7007/23 26.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

7008/23 26.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

7009/23 
 

26.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

7010/23 26.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

7011/23 26.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

7012/23 26.04.2023 W sprawie zmiany Uchwały Nr 6431/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2023 roku 
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok 

7013/23 26.04.2023 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 6450/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2023 
roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu 
Pomocy na 2023 rok 

7014/23 26.04.2023 W sprawie informacji o wykonaniu budżetu województwa za I kwartał 2023 roku. 

7015/23 26.04.2023 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040. 

7016/23 8.05.2023 W sprawie przyjęcia Zaleceń Zarządu Województwa pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WŚ 
2014-2020 w sprawie obniżenia oprocentowania pożyczek w ramach projektu Fundusz Funduszy 
Województwa Świętokrzyskiego realizowanego we współpracy z BGK 

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7007.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7008.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7009.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7010.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7011.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7012.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7013.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7014.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7015.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7016.2023.pdf


7007/23 26.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

7008/23 26.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

7009/23 26.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 
7010/23 26.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 
7011/23 26.04.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 
7012/23 26.04.2023 W sprawie zmiany Uchwały Nr 6431/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2023 roku 

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok 

7013/23 26.04.2023 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 6450/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2023 
roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu 
Pomocy na 2023 rok 

7014/23 26.04.2023 W sprawie informacji o wykonaniu budżetu województwa za I kwartał 2023 roku. 
7015/23 26.04.2023 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040. 
7016/23 8.05.2023 W sprawie przyjęcia Zaleceń Zarządu Województwa pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WŚ 

2014-2020 w sprawie obniżenia oprocentowania pożyczek w ramach projektu Fundusz Funduszy 
Województwa Świętokrzyskiego realizowanego we współpracy z BGK 

7017/23 10.05.2023 W sprawie udzielenia Panu Jerzemu Wronie Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Kielcach pełnomocnictwa do nieodpłatnego przekazania oświetlenia Gminie Małogoszcz znajdującego się w 
pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 728 oraz 762. 

7018/23 10.05.2023 W sprawie przyjęcia i skierowania projektu dokumentu pn. „Regionalny Plan Transportowy Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2021-2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do konsultacji 
społecznych oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych konsultacjach. 

7019/23 10.05.2023 W sprawie przyjęcia zasad opiniowania Gminnych Programów Rewitalizacji w województwie 
świętokrzyskim w perspektywie finansowej UE na lata 2021 – 2027. 

7020/23 10.05.2023 W sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości finansowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
Miasta i Gminy Staszów na lata 2022 – 2030” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla 
Świętokrzyskiego 2021 – 2027.    

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7007.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7008.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7009.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7010.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7011.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7012.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7013.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7014.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7015.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7016.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7017.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7018.2023.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7019.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7020.2023.pdf


7021/23 10.05.2023 W sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach 
Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - wersja Marzec 2023”. 

7022/23 10.05.2023 W sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektu dla naboru FESW.01.08-IZ.00-001/23 w ramach programu 
regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 1. Konkurencyjna gospodarka 
Działanie 01.08 Kapitał dla MŚP   

7023/23 10.05.2023 W sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla programu 
regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 5).  

7024/23 10.05.2023 W sprawie Zatwierdzenia Regulaminu Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Województwa 
Świętokrzyskiego i powołania Komisji Oceny Wieńców Dożynkowych 

7025/23 10.05.2023 W sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego o realizacji projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych w latach 2020-2022  

7026/23 10.05.2023 W sprawie wprowadzenia nowego zadania w „Planie zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego” na rok 2023, dotyczącego najmu lokali biurowych na potrzeby Głównego 
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kielcach oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich w Sandomierzu, działających w strukturze Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO. 

7027/23 10.05.2023 W sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie akceptacji Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2023/2024. 

7028/23 10.05.2023 W sprawie Uchylenia uchwały Nr 6774/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2023 r. 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zasad 
wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania oraz zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa 
handlowego przez Województwo Świętokrzyskie. 

7029/23 10.05.2023 W sprawie zmiany uchwały nr 6575/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 lutego 2023 r. w 
sprawie udzielenia  nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana  Żeromskiego w 
Kielcach z terminem wykorzystania w roku 2023, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT związanego z 
zadaniem inwestycyjnym „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana  
Żeromskiego w Kielcach”. 

7030/23 10.05.2023 W sprawie odmowy zlecenia Związkowi Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielecki  realizacji zadania 
publicznego pn. Katalog – Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielecki/2023 z pominięciem 
otwartego konkursu ofert. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7021.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7022.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7023.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7024.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7025.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7026.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7027.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7028.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7029.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7030.2023.pdf


7031/23 10.05.2023 W sprawie zlecenia Związkowi Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielecki realizacji zadania publicznego 
pn. 8 wystaw członków Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielecki z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 

7032/23 10.05.2023 W sprawie zlecenia Związkowi Literatów Polskich Oddział w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 
Wydawnictwa pt. „Świętokrzyski Kwartalnik Literacki” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

7033/23 10.05.2023 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Kuźniczy Krąg realizacji zadania publicznego pn. „Artystyczne  dusze” 
Suchedniowskie Rody – Zegadłowie, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

7034/23 10.05.2023 W sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Nidy w Nidzie realizacji zadania publicznego pn. 
„Krajoznawczo-turystyczne wakacje” z pominięciem otwartego konkursu ofert 

7035/23 10.05.2023 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Nasze Pogorzałe w Skarżysku-Kamiennej realizacji zadania publicznego 
pn. Śladami wielkich wynalazców, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

7036/23 10.05.2023 W sprawie zlecenia Fundacji Wczoraj Dla Jutra w Piaskach realizacji zadania publicznego pn. Kamień z 
Kontrewersu – wydawnictwo naukowe, z pominięciem otwartego konkursu ofert 

7037/23 10.05.2023 W sprawie zlecenia Integracyjnemu Klubowi Sportowemu „DEBIUT” Stąporków z siedzibą w Stąporkowie 
realizacji zadania publicznego pn. „Zgrupowania sportowe – kręglarstwo klasyczne”  z pominięciem 
otwartego konkursu ofert. 

7038/23 10.05.2023 W sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Kultury i Sportu Victoria Mniów z siedzibą w Mniowie 
realizacji zadania publicznego pn. „Rozgrywki Piłki Nożnej z okazji Jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia 
Rozwoju Kultury i Sportu Victorii Mniów”  z pominięciem otwartego konkursu ofert 

7039/23 10.05.2023 W sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na wykonanie 
nowego przyłącza wodociągowego do budynku Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej na terenie WSZ w 
Kielcach. 

7040/23 10.05.2023 W sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na 
zakup wraz z dostarczeniem i montażem kotła warzelnego. 

7041/23 10.05.2023 W sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 
Sanitarnego w Kielcach na zakup ambulansu sanitarnego typu C z podstawowym wyposażeniem. 

7042/23 10.05.2023 W sprawie powołania Eksperta Wojewódzkiego do spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii 
Województwa Świętokrzyskiego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7031.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7032.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7033.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7034.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7035.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7036.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7037.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7038.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7039.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7040.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7041.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7042.2023.pdf


7043/23 10.05.2023 W sprawie wyboru ofert i podziału środków dla podmiotów określonych  w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań z zakresu 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r. 

7044/23 10.05.2023 W sprawie wyboru ofert i podziału środków dla podmiotów określonych  w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w 2023 r. 

7045/23 10.05.2023 W sprawie odmowy zlecenia Zrzeszeniu Sportu i Rehabilitacji START w Kielcach - realizacji zadania 
publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

7046/23 10.05.2023 W sprawie wyrażenia zgody dla Pani (…) na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą 
własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasie drogowym ulicy Krakowskiej 

7047/23 10.05.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

7048/23 10.05.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

7049/23 10.05.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

7050/23 10.05.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

7051/23 10.05.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 

7052/23 10.05.2023 W sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. 
7053/23 10.05.2023 W sprawie zmiany Uchwały nr 6676/23 Zarządu      Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2023 r. 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych. 
7054/23 17.05.2023 W sprawie: Skierowania do konsultacji społecznych z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego, 

Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia 
Sandomiersko-Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. 

7055/23 17.05.2023 W sprawie: Zatwierdzenie korekty planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na 2023 
rok. 

7056/23 17.05.2023 W sprawie: Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę Aeroklubowi Kieleckiemu części nieruchomości, na 
której znajduje się lotnisko w Masłowie k/Kielc. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7043.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7044.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7045.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7046.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7047.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7048.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7049.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7050.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7051.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7052.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7053.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7054.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7055.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7056.2023.pdf


7057/23 17.05.2023 W sprawie: Rozpatrzenia petycji Pani (…) w sprawie budowy obwodnicy Klimontowa w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 758. 

7058/23 17.05.2023 W sprawie: wydanie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w Strategii Rozwoju Gminy Miedziana Góra 
do roku 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 
województwie. 

7059/23 17.05.2023 W sprawie: Powołania Koordynatorki ds. Karty Praw Podstawowych oraz Koordynatorki zasad 
równościowych, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 

7060/23 17.05.2023 W sprawie: Przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 63). 

7061/23 17.05.2023 W sprawie: Przyjęcia dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji 
Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 
23)”. 

7062/23 17.05.2023 W sprawie: przyjęcia Procedury naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu Ekspertów dla 
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, dla działań finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

7063/23 17.05.2023 W sprawie: przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty objęte naborem w 
trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach programu regionalnego 
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 

7064/23 17.05.2023 W sprawie: Dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 
nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji 

7065/23 17.05.2023 W sprawie: Zmiany Uchwały Nr 1180/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lutego 2016 
roku w sprawie powołania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją 
RPOWŚ 

7066/23 17.05.2023 W sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie wyboru projektu dla naboru FESW.01.08-IZ.00-001/23 w ramach 
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 1. Konkurencyjna 
gospodarka Działanie 01.08 Kapitał dla MŚP 

7067/23 17.05.2023 W sprawie: Przyjęcia Aneksu nr 1 do Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7057.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7058.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7059.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7060.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7061.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7062.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7063.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7064.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7065.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7066.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7067.2023.pdf


7068/23 17.05.2023 W sprawie: zatwierdzenia wersji 13.1 dokumentu pn. "Instrukcje wykonawcze Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Kielcach pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów Inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v Osi 
Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020". 

7069/23 17.05.2023 W sprawie: odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach 

7070/23 17.05.2023 W sprawie: Uzyskanie zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie do Planu Zamówień Publicznych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na rok 2023 zadania dotyczącego zakupu systemu 
zabezpieczającego serwer poczty e-mail. 

7071/23 17.05.2023 W sprawie: Wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „Cyfrowe Województwo”, Oś V. Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
(POPC) na lata 2014-2020. 

7072/23 17.05.2023 W sprawie: Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Robertowi Janusowi do czynności związanych z 
przygotowaniem, realizacją i trwałością projektu składanego w ramach Konkursu Grantowego pn. „Cyfrowe 
Województwo”. 

7073/23 17.05.2023 W sprawie: Udzielenie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Sławomirowi Leśniewskiemu do czynności związanych z 
przygotowaniem, realizacją i trwałością projektu składanego w ramach Konkursu Grantowego pn. „Cyfrowe 
Województwo”. 

7074/23 17.05.2023 W sprawie: Zlecenie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dla 
Stowarzyszenia na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 ,,Jesteśmy’’, pt. 
,,Hipoterapia jako forma fizjoterapii’’ w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

7075/23 17.05.2023 W sprawie: Zlecenie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dla 
Stowarzyszenia ,,Wspólnota Świętokrzyska’’ , w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

7076/23 17.05.2023 W sprawie: Powołania Rady Społecznej w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w 
Podzamczu. 

7077/23 17.05.2023 W sprawie: udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w 
Czerwonej Górze na zakup oraz montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi 
pracami adaptacyjnymi. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7068.2023.zip
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7069.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7070.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7071.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7072.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7073.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7074.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7075.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7076.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7077.2023.pdf


7078/23 17.05.2023 W sprawie: Zlecenie Związkowi Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielecki realizacji zadania publicznego 
pn. Plener artystyczny Kielce Winnica. Świętokrzyskie 2023 z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

7079/23 17.05.2023 W sprawie: zmiany uchwały Nr 6192/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 
r. w sprawie przyznania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. 

7080/23 17.05.2023 W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. 

7081/23 17.05.2023 W sprawie: zlecenia Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Świętokrzyski z siedzibą w Kielcach 
realizacji zadania publicznego pn. „Sport to zdrowie – zorganizowanie szkolenia zakończonego zawodami 
sportowymi w lekkoatletyce oraz warcabach 100 - polowych” z pominięciem otwartego konkursu ofert 

7082/23 17.05.2023 W sprawie: zlecenia Fundacji Iron Angels z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim realizacji zadania 
publicznego pn. „Organizacja Mistrzostw Polski Dzieci i Kadetów w Kickboxingu” z pominięciem otwartego 
konkursu ofert 

7083/23 17.05.2023 W sprawie: Odmowy zlecenia Miejskiemu Klubowi Sportowemu Cyclo Korona Kielce z siedzibą w Kielcach 
realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Pucharze Polski w Kolarstwie Szosowym oraz 
Międzynarodowym Wyścigu kolarskim „Szlakiem Jury” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

7084/23 17.05.2023 W sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Województwo Świętokrzyskie do Konkursu Ofert pn. 
„Strzelnica w powiecie 2023” ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej 

7085/23 17.05.2023 W sprawie: wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność 
Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w gminie Strawczyn, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków, w obrębie Ruda Strawczyńska, jako działka nr 642/18 o pow. 0,0161 ha. 

7086/23 17.05.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok  
7087/23 17.05.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok  

7088/23 17.05.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok  

7089/23 17.05.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok  

7090/23 17.05.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok  

7091/23 17.05.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7078.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7079.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7080.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7081.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7082.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7083.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7084.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7085.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7086.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7087.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7088.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7089.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7090.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7091.2023.pdf


7092/23 17.05.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok  

7093/23 17.05.2023 W sprawie zmian w budżecie na 2023 rok  

7094/23 17.05.2023 W sprawie zmiany Uchwały Nr 6431/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2023 roku 
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok. 

7095/23 17.05.2023 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040. 
7096/23 17.05.2023 W sprawie: zmiany Uchwały Nr 6409/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na 
lata 2014-2020” 

7097/23 19.05.2023 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Wronie Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach do reprezentowania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawach 
dotyczących roszczeń finansowych wynikających ze zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. 
Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 
2+500 do km 5+500 – Etap I” oraz uchwały nr XXXVIII/262/2022 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 15 
września 2022 r. w sprawie ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi krajowej nr 78 w 
miejscowości Piaski, gmina Jędrzejów.  

 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7092.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7093.2023.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7095.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7096.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2023/11536/Uchwala.nr.7097.2023.pdf
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