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Załącznik nr 1  
 

RAPORT O STANIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

Podsumowanie działalności Zarządu Województwa Lubelskiego w 2020 roku 

Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w ujęciu tematycznym / operacyjnym (podjęte w 2020 r.) 

Lp. Nr uchwały Data w sprawie 

Publikacja 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Lubelskiego 

Sposób wykonania 

uchwały – delegacja 

dla ZWL 

Edukacja, kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

1. 
XVI/274/2020 27 maja 2020 r. 

zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury Muzeum 

Lubelskiego w Lublinie z państwową instytucją kultury Muzeum 

Narodowym w Lublinie 

nie podlega publikacji 

 DKEiDN, 

 Uchwałę przekazano 

dyrektorowi instytucji 

kultury 

2.  
XVI/275/2020 27 maja 2020 r. 

regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu 

pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020- 

2021” 

publikacja 
dn. 5.06.2020 r., 

poz. 3119 

 DKEiDN 

 Przeprowadzenie 

naboru wniosków o 

przyznanie stypendium, 

podjęcie decyzji w 

sprawach o przyznanie 

stypendium, dokonanie 

wypłat przyznanych 

stypendiów 
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3.  
XVI/276/2020 27 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu programu 

stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego 

„Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” 

publikacja 
dn. 5.06.2020 r., 

poz. 3120 

 DKEiDN  

 Przeprowadzenie 

naboru wniosków o 

przyznanie stypendium 

na rok szkolny 2020-

2021 oraz dokonanie 

wypłat przyznanych 

stypendiów w oparciu o 

wprowadzone do 

Regulaminu zmiany 

wynikające z 

konieczności 

dostosowania jego 

zapisów do 

obwiązującego od 1 

września 2019 r. stanu 

prawnego związanego 

ze zmianą przepisów 

ustawy Prawo 

oświatowe oraz 

koniecznością 

wprowadzenia korekt 

mających charakter 

porządkująco-

techniczny. 

4.  
XVI/277/2020 27 maja 2020 r. nadania Statutu Teatrowi Muzycznemu w Lublinie 

publikacja 
dn. 5.06.2020 r., 

poz. 3121 

 DKEiDN 

 Uchwałę przekazano 

dyrektorowi instytucji 

kultury 
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5.  
XVI/278/2020 27 maja 2020 r. nadania Statutu Teatrowi im. Juliusza Osterwy w Lublinie 

publikacja 
dn. 5.06.2020 r., 

poz. 3122 

 DKEiDN 

 Uchwałę przekazano 

dyrektorowi instytucji 

kultury 

6.  
XVI/279/2020 27 maja 2020 r. 

utworzenia Muzeum Badań Polarnych w Puławach oraz nadania 

Statutu Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w organizacji) 

publikacja 
dn. 5.06.2020 r., 

poz. 3123 

 DKEiDN  

 Utworzono 

samorządową 

instytucję kultury 

7.  
XVII/295/2020 27 lipca 2020 r. 

zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach 

oświatowych prowadzonych przez Województwo lubelskie 

publikacja 
dn. 30.07.2020 r., poz. 

4031 

 DKEiDN 

 Uchwałę przekazano 

Dyrektorom jednostek 

oświatowych do 

stosowania 

8.  
XIX/321/2020 28 września 2020 r. 

wyrażenia zgody na połączenie Muzeum Lubelskiego w Lublinie 

z Muzeum Narodowym w Lublinie oraz prowadzenia jako 

wspólnej instytucji kultury – Muzeum Narodowego w Lublinie 

nie podlega publikacji 

 DKEiDN 

 Umowa z dnia 29 

września 2020 r. 

pomiędzy 

Województwem 

Lubelskim a Skarbem 

Państwa, 

Wiceprezesem Rady 

Ministrów, Ministrem 

Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego - 

Połączenie Muzeum 

Lubelskiego w Lublinie z 

Muzeum Narodowym w 



Strona 4/45 

Lublinie oraz 

prowadzenia jako 

wspólnej instytucji 

kultury - Muzeum 

Narodowego w Lublinie 

9.  
XIX/326/2020 28 września 2020 r. nadania Statutu Ośrodkowi Praktyk Teatralnych „Gardzienice” 

publikacja 
dn. 05.10.2020 r., poz. 

4819 

 DKEiDN 

 Uchwałę przekazano 

dyrektorowi instytucji 

kultury 

10.  
XIX/332/2020 28 września 2020 r. 

udzielenia pomocy rzeczowej jednostkom samorządu 

terytorialnego poprzez nieodpłatne przekazanie na własność 

sprzętu komputerowego umożliwiającego edukację, w tym 

zdalne nauczanie uczniów z terenu województwa lubelskiego, 

w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem społeczno – 

gospodarczych skutków COVID-19 

nie podlega publikacji 

 DKEiDN 

 Przekazanie sprzętu 

komputerowego 

(tablety) w ilości 300 

sztuk jednostkom 

oświatowym 

prowadzonym przez 

Województwo 

Lubelskie umożliwiające 

edukację oraz zdalne 

nauczanie, w związku z 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem skutków, 

w tym społeczno – 

gospodarczych, COVID – 

19  

11.  
XX/342/2020 27 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej 

przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w 

województwie lubelskim 

publikacja 
dn. 03.11.2020 r., poz. 
5259 

 DKEiDN 

 Zmiana załącznika do 

uchwały Nr 

XX/342/2020 Sejmiku 
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Województwa 

Lubelskiego z dnia 27 

października 2020 r. – 

wzoru formularza 

WNIOSKU O 

PRZYZNANIE 

STUDENCKIEGO 

STYPENDIUM 

MARSZAŁKA 

WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO 

studentom 

zamieszkałym w 

województwie 

lubelskim 

12.  
XX/344/2020 27 października 2020 r. 

udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Opolskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne 
nie podlega publikacji 

 DKEiDN 

 Podpisanie umowy 

dotacji pomiędzy 

Województwem 

Lubelskim a Powiatem 

Opolskim (przekazanie I 

transzy dotacji w roku 

2020 w wysokości 70 

000,00 zł). 

13.  
XXII/375/2020 21 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

publikacja 
dn. 04.01.2021 r., poz. 
13 

 DKEiDN 

 Realizacja uchwały od 

2021 r. Zmiana 

umożliwia 

przyznawanie nagród 

finansowych nie tylko 
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osobom fizycznym jak 

dotychczas, ale również 

osobom prawnym i 

innym podmiotom, w 

tym zespołom i 

jednostkom 

organizacyjnym. 

Wprowadza się również 

możliwość przyznania 

nagrody w formie 

honorowej np.: 

dyplomu, listu 

gratulacyjnego, 

statuetki, grawertonu, 

medalu, odznaczenia. 

Zmiana ta ma na celu 

wprowadzenie 

szerszego katalogu 

nagród. 

14.  
XXII/376/2020 21 grudnia 2020 r. 

nadania Statutu Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w 

Lublinie 

publikacja 
dn. 04.01.2021 r., poz. 
14 

 DKEiDN 

 Uchwałę przekazano 

dyrektorowi instytucji 

kultury 

15.  
XXII/377/2020 21 grudnia 2020 r. 

nadania Statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. 

Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 

publikacja 
dn. 04.01.2021 r., poz. 
15 

 DKEiDN 

 Uchwałę przekazano 

dyrektorowi instytucji 

kultury 

Ochrona zdrowia 
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16.  
XIV/243/2020 24 lutego 2020 r. 

zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w 

Białej Podlaskiej 

publikacja 
dn. 6.03.2020 r., 

poz. 1630 

 DZiPS  

 Uchwałę przekazano 

kierownikowi podmiotu 

leczniczego 

17.  
XIV/244/2020 24 lutego 2020 r. 

zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego w Chełmie 

publikacja 
dn. 6.03.2020 r., 

poz. 1631 

 DZiPS 

 Uchwałę przekazano 

kierownikowi podmiotu 

leczniczego 

18.  
XIV/245/2020 24 lutego 2020 r. 

zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie 

publikacja 
dn. 6.03.2020 r., 
poz. 1632 

 DZiPS 

 Uchwałę przekazano 

kierownikowi podmiotu 

leczniczego 

19.  
XIV/246/2020 24 lutego 2020 r. 

zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie 

publikacja 
dn. 6.03.2020 r., 
poz. 1633 

 DZiPS 

 Uchwałę przekazano 

kierownikowi podmiotu 

leczniczego 

20.  
XIV/247/2020 24 lutego 2020 r. 

zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

publikacja 
dn. 6.03.2020 r., 
poz. 1634 

 DZiPS  

 Uchwałę przekazano 

kierownikowi podmiotu 

leczniczego 

21.  
XIV/248/2020 24 lutego 2020 r. 

zmiany Statutu Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana 

z Dukli 

publikacja 
dn. 6.03.2020 r., 
poz. 1635 

 DZiPS  

 Uchwałę przekazano 

kierownikowi podmiotu 

leczniczego 

22.  
XIV/249/2020 24 lutego 2020 r. zmiany Statutu Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego  

w Nałęczowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

publikacja 
dn. 6.03.2020 r., 
poz. 1636 

 DZiPS  

 Uchwałę przekazano 

kierownikowi podmiotu 
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Zdrowotnej leczniczego 

23.  
XIV/250/2020 24 lutego 2020 r. zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo  

i Psychicznie Chorych w Suchowoli 

publikacja 
dn. 6.03.2020 r., 
poz. 1637 

 DZiPS  

 Uchwałę przekazano 

kierownikowi podmiotu 

leczniczego 

24.  
XIV/251/2020 24 lutego 2020 r. 

zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. 
Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Lublinie 

publikacja 
dn. 6.03.2020 r., 
poz. 1638 

 DZiPS  

 Uchwałę przekazano 

kierownikowi podmiotu 

leczniczego 

25.  
XIV/252/2020 24 lutego 2020 r. zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego 

Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy 

publikacja 
dn. 6.03.2020 r., 
poz. 1639 

 DZiPS  

 Uchwałę przekazano 

kierownikowi podmiotu 

leczniczego 

26.  
XIV/253/2020 24 lutego 2020 r. zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu 

publikacja 
dn. 6.03.2020 r., 
poz. 1640 

 DZiPS  

 Uchwałę przekazano 

kierownikowi podmiotu 

leczniczego 

27.  
XIV/254/2020 24 lutego 2020 r. zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy 

i Chorób Płuc w Poniatowej 

publikacja 
dn. 6.03.2020 r., 
poz. 1641 

 DZiPS  

 Uchwałę przekazano 

kierownikowi podmiotu 

leczniczego 

28.  
XIV/260/2020 24 lutego 2020 r. 

rozpatrzenia petycji przeciwko zamknięciu Oddziałów 
Neurologicznego i Wewnętrznego oraz Poradni Neurologicznej i 
Logopedycznej przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. 
Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie 

nie podlega publikacji 

 DZiPS  

 Poinformowano 

podmiot wnoszący 

petycję o sposobie jej 

załatwienia (realizacja 

przez Kancelarię 
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Sejmiku) 

29.  
XIX/327/2020 28 września 2020 r. zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej 

publikacja 
dn. 05.10.2020 r., poz. 
4820 

 DZiPS  

 Uchwałę, a następnie 

Obwieszczenie SWL z 

dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu 

Statutu przekazano 

kierownikowi podmiotu 

leczniczego 

Pomoc i integracja społeczna  

30.  
XV/267/2020 24 marca 2020 r. 

określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które 

mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 

nie podlega publikacji 

 ROPS 

 Dofinansowanie 

kosztów tworzenia i 

działania zakładów 

aktywności zawodowej 

(8 umów). 

1. Dofinansowanie robót 
budowlanych w 
obiektach służących 
rehabilitacji 

 Uchwała ZWL w 
sprawie wskazania 
zadań i określenia 
limitu środków 
przeznaczonych na 
dofinansowanie 
projektów 
finansowanych ze 
środków 
Państwowego 
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Funduszu Rehabilitacji 
Osób 
Niepełnosprawnych w 
2020 r; 

 Przyjęcie do realizacji 
7 projektów. 

2. Zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób 
niepełnosprawnych 
zlecane fundacjom oraz 
organizacjom 
pozarządowym. 

 Uchwała ZWL - w 

sprawie powołania 

komisji konkursowej w 

celu zaopiniowania 

ofert złożonych w 

ramach otwartego 

konkursu ofert Nr 

1/PFRON/2020 dla 

fundacji i organizacji 

pozarządowych na 

realizację w roku 2020 

zadań publicznych z 

zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej 

osób 

niepełnosprawnych, 

ogłoszonego w dniu 9 

czerwca 2020 r., 

 Uchwała ZWL - w 

sprawie zatwierdzenia 
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wyników prac komisji 

konkursowej powołanej 

w celu zaopiniowania 

ofert złożonych przez 

organizacje 

pozarządowe w ramach 

otwartego konkursu 

ofert nr 1/PFRON/2020 

ogłoszonego w dniu 9 

czerwca 2020 r. na 

realizację zadań z 

zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej 

osób 

niepełnosprawnych, 

przyjęcie do realizacji 

48 projektów. 

31.  
XVI/269/2020 27 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu 

Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2020 

nie podlega publikacji 

 ROPS 

 Zmiana 

rozdysponowania 

środków PFRON na 

poszczególne zadania 

samorządu 

województwa 

lubelskiego – 

przesunięcie 

oszczędności powstałej 

na zadaniu dot. 

dofinansowania 

kosztów tworzenia i 

działania  zakładów 
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aktywności zawodowej 

wyniku w odstąpienia 

od realizacji tworzenia 

zaz w Jaszczowie na: 

 zwiększenie kwot na 

zadania dotyczące 

dofinansowania robót 

budowlanych w 

obiektach służących 

rehabilitacji, z 

wyjątkiem rozbiórki 

tych obiektów 

 wsparcie dla 8 
istniejących zakładów 
aktywności 
zawodowej ( w 
związku ze 
zmniejszonym 
zakresem 
prowadzonej 
działalności w wyniku 
trwającej epidemii w 
Polsce) 

 Uchwała ZWL - 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie wskazania 

zadań i określenia limitu 

środków 

przeznaczonych na 

dofinansowanie 

projektów 

finansowanych ze 

środków PFRON w 2020 
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r. (powstanie rezerwy 

finansowej w związku z 

odstąpieniem od 

realizacji tworzenia zaz 

w Jaszczowie). Przyjęcie 

do realizacji 2 

projektów (Gmina 

Lublin, Powiat 

Chełmski). 

32.  
XVI/270/2020 27 maja 2020 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych robót budowlanych, dotyczących obiektów 

służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, 

tj. obejmujący lata 2020 – 2021 

nie podlega publikacji 

 ROPS 

 Zawarcie umowy na 

dofinansowanie ze 

środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji 

Osób 

Niepełnosprawnych 

robót budowlanych, 

dotyczących obiektów 

służących rehabilitacji, 

w związku z potrzebami 

osób 

niepełnosprawnych na 

okres dłuższy niż jeden 

rok budżetowy - 

wymaga zgody Sejmiku 

Województwa. (W 

związku ze złożonym 

wnioskiem na realizację 

inwestycji w latach 

2020-2021) 
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33.  
XVIII/306/2020 28 sierpnia 2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Lubartów w 2020 
r. przez Województwo Lubelskie na zadanie własne obejmujące 
pomoc społeczną 

nie podlega publikacji 

 DŚiZN 

 Podpisanie umowy 

dotacji pomiędzy 

jednostkami samorządu 

terytorialnego, 

 Przekazanie dotacji 

(15 000,00 zł), 

34.  
XIX/333/2020 28 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu 

Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2020 

nie podlega publikacji 

 ROPS 

 Zmiana 

rozdysponowania 

środków PFRON na 

poszczególne zadania 

samorządu 

województwa 

lubelskiego - 

przesunięcie 

oszczędności powstałej 

w zadaniu 

dofinansowanie robót 

budowlanych w 

obiektach służących 

rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych na 

zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób 

niepełnosprawnych 

zlecane  fundacjom oraz 

organizacjom 

pozarządowym z 

pominięciem otwartego 
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konkursu ofert 

 Uchwała ZWL - 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie wskazania 

zadań i określenia limitu 

środków 

przeznaczonych na 

dofinansowanie 

projektów 

finansowanych  ze 

środków PFRON w 2020 

r. (powstanie rezerwy 

finansowej w związku z 

niższa wartością robót 

w ramach 1 projektu). 

35.  
XX/343/2020 27 października 2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Rokitno w 2020 r. przez 

Województwo Lubelskie na zadanie własne z zakresu pomocy 

społecznej 

nie podlega publikacji 

 DŚiZN 

 Podpisanie umowy 

dotacji pomiędzy 

jednostkami samorządu 

terytorialnego, 

 Przekazanie dotacji 

(30 000,00 zł), 

36.  
XXII/371/2020 21 grudnia 2020 r. 

przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2017-

2020) 

nie podlega publikacji 

 ROPS 

 Realizacja Programu od 

2021 r. 

37.  
XXII/372/2020 21 grudnia 2020 r. 

przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2024 
nie podlega publikacji 

 ROPS 

 Realizacja Programu od 

2021 r. 
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38.  
XXII/373/2020 21 grudnia 2020 r. 

przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2021-2024 
nie podlega publikacji 

 ROPS 

 Realizacja Programu od 

2021 r. 

39.  
XXII/374/2020 21 grudnia 2020 r. 

przyjęcia Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego 

na lata 2021-2030 
nie podlega publikacji 

 ROPS 

 Realizacja Strategii od 

2021 r. 

Rolnictwo i obszary wiejskie 

40.  
XIV/257/2020 24 lutego 2020 r. 

określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy 

maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na 

terenie województwa lubelskiego w 2020 roku 

publikacja 
dn. 6.03.2020 r., 

poz. 1642 

 DRiROW  

 wykonanie uchwały 

41.  
XXII/378/2020 21 grudnia 2020 r. 

przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia populacji 

zwierząt 
nie podlega publikacji 

 DRiROW  

 Projekt został 

skierowany do 

konsultacji z 

podmiotami 

wskazanymi w uchwale. 

42.  
XVIII/307/2020 28 sierpnia 2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Batorz w 2020 r. przez 

Województwo Lubelskie na zadania własne 
nie podlega publikacji 

 DRiROW 

 Umowa z dnia 8 

października 2020 r. 

pomiędzy 

Województwem 

Lubelskim a Gminą 

Batorz o udzieleniu 

pomocy finansowej. 

43.  
XVIII/308/2020 28 sierpnia 2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Chrzanów w 2020 r. 

przez Województwo Lubelskie na zadania własne 
nie podlega publikacji 

 DRiROW 

 Umowa z dnia 8 

października 2020 r. 
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pomiędzy 

Województwem 

Lubelskim a Gminą 

Chrzanów o udzieleniu 

pomocy finansowej. 

44.  
XVIII/309/2020 28 sierpnia 2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Godziszów w 2020 r. 

przez Województwo Lubelskie na zadania własne 
nie podlega publikacji 

 DRiROW 

 Umowa z dnia 8 

października 2020 r. 

pomiędzy 

Województwem 

Lubelskim a Gminą 

Godziszów o udzieleniu 

pomocy finansowej. 

45.  
XVIII/310/2020 28 sierpnia 2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłoczew w 2020 r. przez 

Województwo Lubelskie na zadania własne 
nie podlega publikacji 

 DRiROW 

 Umowa z dnia 8 

października 2020 r. 

pomiędzy 

Województwem 

Lubelskim a Gminą 

Kłoczew o udzieleniu 

pomocy finansowej. 

46.  
XVIII/311/2020 28 sierpnia 2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Konopnica w 2020 r. 

przez Województwo Lubelskie na zadania własne 
nie podlega publikacji 

 DRiROW 

 Umowa z dnia 8 

października 2020 r. 

pomiędzy 

Województwem 

Lubelskim a Gminą 

Konopnica o udzieleniu 

pomocy finansowej. 
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47.  
XVIII/312/2020 28 sierpnia 2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Rossosz w 2020 r. przez 

Województwo Lubelskie na zadania własne 
nie podlega publikacji 

 DRiROW 

 Umowa z dnia 8 

października 2020 r. 

pomiędzy 

Województwem 

Lubelskim a Gminą 

Rossosz o udzieleniu 

pomocy finansowej. 

48.  
XVIII/313/2020 28 sierpnia 2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Stoczek 

Łukowski, w 2020 r. przez Województwo Lubelskie na zadania 

własne 

nie podlega publikacji 

 DRiROW 

 Umowa z dnia 8 

października 2020 r. 

pomiędzy 

Województwem 

Lubelskim a Gminą 

Miejską Stoczek 

Łukowski o udzieleniu 

pomocy finansowej. 

49.  
XVIII/314/2020 28 sierpnia 2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzebieszów w 2020 r. 

przez Województwo Lubelskie na zadania własne 
nie podlega publikacji 

 DRiROW 

 Umowa z dnia 8 

października 2020 r. 

pomiędzy 

Województwem 

Lubelskim a Gminą 

Trzebieszów o 

udzieleniu pomocy 

finansowej. 

50.  
XVIII/315/2020 28 sierpnia 2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Urszulin w 2020 r. przez 

Województwo Lubelskie na zadania własne 
nie podlega publikacji 

 DRiROW 

 Umowa z dnia 8 

października 2020 r. 
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pomiędzy 

Województwem 

Lubelskim a Gminą 

Urszulin o udzieleniu 

pomocy finansowej. 

51.  
XVIII/316/2020 28 sierpnia 2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilkołaz w 2020 r. przez 

Województwo Lubelskie na zadania własne 
nie podlega publikacji 

 DRiROW 

 Umowa z dnia 8 

października 2020 r. 

pomiędzy 

Województwem 

Lubelskim a Gminą 

Wilkołaz o udzieleniu 

pomocy finansowej. 

52.  
XVIII/318/2020 28 sierpnia 2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Wyryki, w 2020 r. przez 

Województwo Lubelskie na zadania własne 
nie podlega publikacji 

 DRiROW 

 Umowa z dnia 14 

października 2020 r. 

pomiędzy 

Województwem 

Lubelskim a Gminą 

Włodawa o udzieleniu 

pomocy finansowej. 

53.  
XVIII/317/2020 28 sierpnia 2020 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Włodawa w 2020 r. przez 

Województwo Lubelskie na zadania własne 
nie podlega publikacji 

 DRiROW 

 Umowa z dnia 14 

października 2020 r. 

pomiędzy 

Województwem 

Lubelskim a Gminą 

Włodawa o udzieleniu 

pomocy finansowej. 
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Planowanie przestrzenne (w tym zakresie nie podejmowano uchwał) 

Ochrona przyrody i środowiska 

54.  
XVII/291/2020 27 lipca 2020 r. 

przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze 

względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu” 

publikacja 
dn. 30.07.2020 r., poz. 

4027 

 DŚiZN 

 Koordynacja 
sprawozdań z realizacji 
programu 

55.  
XVII/292/2020 27 lipca 2020 r. 

przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja 

lubelska ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego 

pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego 

benzo(a)pirenu” 

publikacja 
dn. 30.07.2020 r., poz. 

4028 

 DŚiZN 

 Koordynacja 
sprawozdań z realizacji 
programu 

Transport 

56.  
XIV/261/2020 24 lutego 2020 r. 

rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Żółkiew Kolonia 

dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 842 
nie podlega publikacji 

 DIMW 

 niezbędny remont na 

odcinku od km 39+100 

do km 40+350 

57.  
XVI/280/2020 27 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo 

Lubelskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

publikacja 
dn. 5.06.2020 r., 

poz. 3124 

 DIMW 

 Zmieniony wykaz został 

opublikowany na 

stronie zdw.lublin.pl 

58.  
XVI/281/2020 27 maja 2020 r. 

powierzenia Gminie Nałęczów prowadzenia zadania 

publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 830 w zakresie 

realizacji zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy 

drodze wojewódzkiej Nr 830 w Sadurkach od km 17+771 do km 

19+400 wraz z oświetleniem strona lewa w okresie od 1 

czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2027 r. 

nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Zarządzanie drogą 

zostało przekazane 

Gminie Nałęczów na 

podstawie 

Porozumienia Nr 

3/2020 30 czerwca 

2020 r. 
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59.  
XVII/293/2020 27 lipca 2020 r. 

pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, odcinka drogi 

wojewódzkiej zlokalizowanej na terenie województwa 

lubelskiego 

publikacja 
dn. 30.07.2020 r., poz. 

4029 

 DIMW 

 Z dniem 1.01.2021 r. 

dawna droga woj. Nr 

818 została zaliczona do 

kategorii dróg 

powiatowych 

60.  
XVII/294/2020 27 lipca 2020 r. 

pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, odcinków dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa 

lubelskiego 

publikacja 
dn. 30.07.2020 r., poz. 

4030 

 DIMW 

 Z dniem 1.01.2021 r. 

odcinki dróg woj. Nr 

827 i 834 zostały 

zaliczona do kategorii 

dróg powiatowych 

61.  
XVIII/303/2020 28 sierpnia 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu 

Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Zamościu 

publikacja 
dn. 07.09.2020 r., poz. 

4438 

 DIMW 

 Przekazano do WORD 

Zamość celem 

stosowania. 

62.  
XVIII/304/2020 28 sierpnia 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu 

Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Lublinie 

publikacja 

dn. 07.09.2020 r., poz. 

4439 

 DIMW 

 Przekazano do WORD 

Lublin celem 

stosowania. 

63.  
XVIII/305/2020 28 sierpnia 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu 

Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Chełmie 

publikacja 
dn. 07.09.2020 r., poz. 

4440 

 DIMW 

 Przekazano do WORD 

Chełm celem 

stosowania. 

64.  
XIX/323/2020 28 września 2020 r. 

odpowiedzi na skargę Powiatu Lubelskiego dotyczącą uchwały 

Nr XVII/294/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 

lipca 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg 

wojewódzkich, odcinków dróg wojewódzkich zlokalizowanych 

nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Sejmik WL nie 

uwzględnił wniesionej 

skargi. Odpowiedź na 
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na terenie województwa lubelskiego skargę przekazano do 

WSA w Lublinie w dniu 

28.09.2020 

65.  
XIX/324/2020 28 września 2020 r. 

odpowiedzi na skargę Powiatu Parczewskiego dotyczącą 

uchwały Nr XVII/293/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z 

dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg 

wojewódzkich, odcinka drogi wojewódzkiej zlokalizowanej na 

terenie województwa lubelskiego 

nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Sejmik WL nie 

uwzględnił wniesionej 

skargi. Odpowiedź na 

skargę przekazano do 

WSA w Lublinie w dniu 

28.09.2020 

66.  
XIX/325/2020 28 września 2020 r. 

odpowiedzi na skargę Powiatu Włodawskiego dotyczącą 

uchwały Nr XVII/293/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z 

dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg 

wojewódzkich, odcinka drogi wojewódzkiej zlokalizowanej na 

terenie województwa lubelskiego 

nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Sejmik WL nie 

uwzględnił wniesionej 

skargi. Odpowiedź na 

skargę przekazano do 

WSA w Lublinie w dniu 

28.09.2020 

67.  
XXII/359/2020 21 grudnia 2020 r. 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania 

drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania 

czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach 

administracyjnych gminy Milejów, Gminie Milejów 

nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Zawarto Porozumienie 

Nr 11/2020 w dniu 23 

grudnia 2020 r. 

68.  
XXII/360/2020  21 grudnia 2020 r. 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania 

drogami wojewódzkimi Nr 835 i Nr 858 w zakresie bieżącego 

utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w 

granicach administracyjnych miasta Biłgoraj, Miastu Biłgoraj 

nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Zawarto Porozumienie 

Nr 3/2020 w dniu 23 

grudnia 2020 r. 

69.  
XXII/361/2020 21 grudnia 2020 r. 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania 

drogą wojewódzką Nr 863 w zakresie bieżącego utrzymania 

czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach 

nie podlega publikacji 
 DIMW 

 Zawarto Porozumienie 

Nr 8/2020 w dniu 23 
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administracyjnych miasta Tarnogród, Gminie Tarnogród grudnia 2020 r. 

70.  
XXII/362/2020 21 grudnia 2020 r. 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania 

drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego 

utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w 

granicach administracyjnych miasta Piaski, Gminie Piaski 

nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Zawarto Porozumienie 

Nr 7/2020 w dniu 23 

grudnia 2020 r. 

71.  
XXII/363/2020 21 grudnia 2020 r. 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania 

drogą wojewódzką Nr 698 w zakresie bieżącego utrzymania 

czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach 

administracyjnych miasta Terespol, Miastu Terespol 

nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Zawarto Porozumienie 

Nr 5/2020 w dniu 23 

grudnia 2020 r. 

72.  
XXII/364/2020 21 grudnia 2020 r. 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania 

drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania 

czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach 

administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski, Miastu 

Międzyrzec Podlaski 

nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Zawarto Porozumienie 

Nr 4/2020 w dniu 23 

grudnia 2020 r. 

73.  
XXII/365/2020 21 grudnia 2020 r. 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania 

drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania 

czystości oraz zieleni w pasie drogowym na terenie 

miejscowości Kodeń, Gminie Kodeń 

nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Zawarto Porozumienie 

Nr 12/2020 w dniu 23 

grudnia 2020 r. 

74.  
XXII/366/2020 21 grudnia 2020 r. 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania 

drogą wojewódzką Nr 838 w zakresie bieżącego utrzymania 

czystości oraz zieleni w pasach drogowych na terenie 

miejscowości Trawniki, Gminie Trawniki 

nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Zawarto Porozumienie 

Nr 10/2020 w dniu 23 

grudnia 2020 r. 

75.  
XXII/367/2020 21 grudnia 2020 r. 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania 

drogami wojewódzkimi Nr 813, Nr 815 i Nr 819 w zakresie 

bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach 

drogowych w granicach administracyjnych miasta Parczew, 

nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Zawarto Porozumienie 

Nr 6/2020 w dniu 23 

grudnia 2020 r. 
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Gminie Parczew 

76.  
XXII/368/2020 21 grudnia 2020 r. 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania 

drogami wojewódzkimi Nr 826 i Nr 830 w zakresie bieżącego 

utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w 

granicach administracyjnych miasta Nałęczów, Gminie 

Nałęczów 

nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Zawarto Porozumienie 

Nr 9/2020 w dniu 23 

grudnia 2020 r. 

77.  
XXII/370/2020 21 grudnia 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu 

Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej 

publikacja 
dn. 04.01.2021 r., poz. 

12 

 DIMW 

 Przekazano do WORD 

Biała Podlaska celem 

stosowania. 

78.  
XXII/379/2020 21 grudnia 2020 r. 

rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej 

Nr 837 
nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Zadanie planowane do 

realizacji w 

perspektywie 

finansowej 2021 - 2027 

79.  
XXII/380/2020 21 grudnia 2020 r. 

rozpatrzenia petycji dotyczącej bezpieczeństwa w ciągu drogi 

wojewódzkiej Nr 850 
nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Planowana jest 

przebudowa drogi na 

odcinku od km 46+135 

do km 47+218 wspólnie 

z Gminą Werbkowice 

Sport i turystyka (w tym zakresie nie podejmowano uchwał) 

Obronność i bezpieczeństwo publiczne (w tym zakresie nie podejmowano uchwał) 

Bezrobocie i rynek pracy (w tym zakresie nie podejmowano uchwał) 

Telekomunikacja (w tym zakresie nie podejmowano uchwał) 
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Współpraca zagraniczna  

80.  
XXII/358/2020 21 grudnia 2020 r. 

uchwalenia „Priorytetów Współpracy Zagranicznej 

Województwa Lubelskiego” 
nie podlega publikacji 

 KM-III 

  Dokument został 

zaakceptowany przez 

MSZ z dniem 15 

stycznia 2021 r. 

Rozwój gospodarczy  

81.  
XIV/237/2020 24 lutego 2020 r. 

dot. Deklaracji Lubelskiej w sprawie powołania Sieci 

Gospodarczej Regionów Trójmorza 
nie podlega publikacji 

 KM-III, DGiWP 

 Podpisanie dokumentu 

w związku z pandemią 

zostało przesunięte na 

29 czerwca 2021 r, 

82.  
XVI/273/2020 27 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji 

"Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 (z perspektywą do 2030 roku)" 

publikacja 
dn. 5.06.2020 r., 

poz. 3118 

 DSiR 

 Przyjęcie uchwały 

83.  
XVII/287/2020 27 lipca 2020 r. 

przyjęcia dokumentu pn.: „Zasady, Tryb i Harmonogram 

aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Lubelskiego do 2030 roku.” 

publikacja 
dn. 30.07.2020 r., poz. 

4026 

 DGiWP 

 W oparciu o 

przedmiotowy 

dokument dokonano 

aktualizacji RSI WL 

2030 

84.  
XIX/331/2020 28 września 2020 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski w 

2020 r. przez Województwo Lubelskie na zadanie własne 
nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Województwo 

Lubelskie przekazało 

Gminie Tomaszów 

Lubelski, pomoc 

finansową w formie 
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dotacji celowej na 

zadanie własne w 

kwocie 57 250,00 zł z 

przeznaczeniem na 

realizację 

przedsięwzięcia 

polegającego na 

uzbrojeniu terenów 

inwestycyjnych, 

położonych na terenie 

Tarnobrzeskiej Strefy 

Ekonomicznej EURO-

PARK WISŁOSAN. 

85.  
XX/345/2020 27 października 2020 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski w 

2020 roku przez Województwo Lubelskie na zadanie własne 
nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Województwo 

Lubelskie przekazało 

Gminie Tomaszów 

Lubelski, pomoc 

finansową w formie 

dotacji celowej na 

zadanie własne w 

kwocie 386 500,00 zł z 

przeznaczeniem na 

realizację 

przedsięwzięcia 

polegającego na 

uzbrojeniu terenów 

włączonych do 

Tarnobrzeskiej strefy 

Ekonomicznej EURO-

PARK WISŁOSAN – w 
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Łaszczówce-Kolonii. 

86.  
XXII/353/2020 21 grudnia 2020 r. 

utworzenia Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii, 
połączenia z Zarządem Nieruchomości Wojewódzkich w 
Lublinie oraz nadania statutu 

nie podlega publikacji 

 DO-P 

 Z dniem 1 lutego 2021 

r. utworzono 

wojewódzką 

samorządową 

jednostkę 

organizacyjną, do 

której został włączony 

Zarząd Nieruchomości 

Wojewódzkich w 

Lublinie 

87.  
XXII/354/2020 21 grudnia 2020 r. 

wyrażenia zgody na utworzenie Spółki pod firmą Lubelski 
Regionalny Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Podjęcie 

przedmiotowej 

Uchwały uruchomiło 

złożony proces 

powstania Spółki oraz 

dalszych etapów 

wyznaczonych celami 

funkcjonowania LRFR. 

Wykonanie uchwały 

powierzono ZWL. Datą 

utworzenia Spółki jest 

data podpisania 

umowy spółki w formie 

aktu notarialnego 

20.04.2021 r. (Rep. A nr 

2287/2021) 
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88.  
XXII/357/2020 21 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji 

„Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 (z perspektywą do 2030 roku)” 

publikacja 
dn. 04.01.2021 r., poz. 

11 

 DSiR 

 Przyjęcie uchwały 

Gospodarowanie mieniem województwa 

89.  
XIV/255/2020 24 lutego 2020 r. 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zawarcia w 

trybie przetargu umowy dotyczącej oddania w nieodpłatne 

użytkowanie na czas nieoznaczony, na działalność statutową 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, 

nieruchomości Województwa Lubelskiego 

nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Akt notarialny 

ustanawiający 

nieodpłatne 

użytkowania na rzecz 

COZL - z dnia 

30.06.2020 r.; znak: 

Rep. A NR 3119/2020 

90.  
XIV/256/2020 24 lutego 2020 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż przez Województwo Lubelskie 

nieruchomości położonej w Zamościu przy ul. Kresowej 25 
nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Akt notarialny z dnia 3 

lutego 2021 r.; znak: Nr 

Rep. A 636/2020 

91.  
XVI/282/2020 27 maja 2020 r. 

sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty Klasztorowi 
OO. Bernardynów w Radecznicy przy sprzedaży działki nr 
2136/8 oraz działki nr 2147 położonej w Radecznicy przy ul. 
Klasztornej 4 

nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Akt notarialny – umowa 

sprzedaży - z dnia 

23.10.2020 r.; znak: 

Rep. A NR 5894/2020 

92.  
XVIII/302/2020 28 sierpnia 2020 r. 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zawarcia w 

trybie przetargu umowy dotyczącej oddania w nieodpłatne 

użytkowanie na czas nieoznaczony, na działalność statutową 

Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława 

Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Lublinie, nieruchomości Województwa 

nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Akt notarialny 

ustanawiający 

nieodpłatne 

użytkowanie na rzecz 

jednostki - z dnia 

25.11.2020 r.; znak: 
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Lubelskiego Rep. A NR 6707/2020 

93.  
XIX/329/2020 28 września 2020 r. 

wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Lubelskie 

na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonych 

w gm. Końskowola 

nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Akt notarialny z dnia 29 

grudnia 2020 r.; znak: 

Nr Rep. A 7844/2020 

94.  
XIX/330/2020 28 września 2020 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Województwem 

Lubelskim a BJMINERALS sp. z o.o. w Wołominie umowy 

zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Leszkowice, 

gm. Ostrówek 

nie podlega publikacji 
 DIMW 

 w trakcie realizacji 

95.  
XX/340/2020 27 października 2020 r. 

wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Lubelskie 

na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonej w 

Dołhobyczowie 

nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Podpisano protokół 

uzgodnień. Uchwała w 

trakcie realizacji. 

96.  
XX/341/2020 27 października 2020 r. 

wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Lubelskie na 

rzecz Gminy Janów Lubelski i Powiatu Janowskiego darowizny 

nieruchomości położonej w Janowie Lubelskim 

nie podlega publikacji 
 DIMW 

 w trakcie realizacji 

97.  
XXII/369/2020 21 grudnia 2020 r. 

wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Lubelskie 

nieruchomości położonych w Hrubieszowie 
nie podlega publikacji 

 DIMW 

 Akt notarialny z dnia 23 

grudnia 2020 r.; znak: 

Nr Rep. A 2112/2020 

Geodezja 

98.  
XIX/328/2020 28 września 2020 r. nadania Statutu Wojewódzkiemu Biuru Geodezji w Lublinie nie podlega publikacji 

 DGiK 

 Uchwałę przekazano 

Dyrektorowi 

Wojewódzkiego Biura 
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Geodezji w Lublinie 

Inne 

99.  
XIV/236/2020 24 lutego 2020 r. 

przystąpienia do tworzenia Stowarzyszenia Samorządów 

Euroregion Roztocze 
nie podlega publikacji 

 KM-III, DST 

 18 czerwca 2020 r. 

zostało zarejestrowane 

stowarzyszenie, którego 

WL jest członkiem-

założycielem 

100.  
XIV/259/2020 24 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Szczegółowych 

wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie 

Województwa Lubelskiego” 

nie podlega publikacji 
 DSiR 

 Przyjęcie uchwały 

101.  
XVI/268/2020 27 maja 2020 r. 

odpowiedzi na skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na 

stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 

kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzania ideologii „LGBT” do 

wspólnot samorządowych 

nie podlega publikacji 

 KS 

 SWL postanowił nie 

uwzględnić skargi 

Rzecznika Praw 

Obywatelskich z dnia 7 

marca 2020 r. 

102.  
XVII/298/2020 27 lipca 2020 r. 

rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Lublinie 
nie podlega publikacji 

 KS, DIMW 

 Skarga została uznana 

za zasadną i 

jednocześnie 

zobowiązano Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w 

Lublinie, do czasu 

wykonania przebudowy 

drogi Nr 858 na 

wnioskowanym 

odcinku, do podjęcia 
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działań zmierzających 

do poprawy 

odwodnienia jezdni 

oraz podjęcia działań 

zmierzających do 

pozyskania środków 

finansowych na ten cel. 

Inne –dotyczące organizacji prac organów Samorządu Województwa Lubelskiego 

103.  
XIV/238/2020 24 lutego 2020 r. 

wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Centrum 

Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli 
nie podlega publikacji 

 DZiPS  

 Uchwała Nr 

CXXXI/2620/2020 

Zarządu Województwa 

Lubelskiego z dnia 31 

marca 2020 r. w 

sprawie powołania 

Rady Społecznej w 

Centrum Onkologii 

Ziemi Lubelskiej im. św. 

Jana z Dukli 

104.  
XIV/239/2020 24 lutego 2020 r. 

wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu 

nie podlega publikacji 

 DZiPS  

 Uchwała Nr 

CXXXI/2622/2020 

Zarządu Województwa 

Lubelskiego z dnia 31 

marca 2020 r. w 

sprawie powołania 

Rady Społecznej w 

Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie 
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Opieki Zdrowotnej 

Gruźlicy i Chorób Płuc w 

Adampolu 

105.  
XIV/240/2020 24 lutego 2020 r. 

zmiany przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Szpitalu 

Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 

Lublinie 

nie podlega publikacji 

 DZiPS  

 Uchwała Nr 

CXX/2447/2020 

Zarządu Województwa 

Lubelskiego z dnia 5 

marca 2020 r. w 

sprawie powołania 

Rady Społecznej w 

Szpitalu 

Neuropsychiatrycznym 

im. prof. Mieczysława 

Kaczyńskiego 

Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w 

Lublinie 

106.  
XIV/241/2020 24 lutego 2020 r. 

wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej 

w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża 

Jana Pawła II w Zamościu 

nie podlega publikacji 

 DZiPS  

 Uchwała Nr 

CXXXI/2623/2020 

Zarządu Województwa 

Lubelskiego z dnia 31 

marca 2020 r. w 

sprawie powołania 

Rady Społecznej w 

Samodzielnym 

Publicznym Szpitalu 

Wojewódzkim im. 
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Papieża Jana Pawła II w 

Zamościu 

107.  
XIV/242/2020 24 lutego 2020 r. 

wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej 

w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym w Chełmie 

nie podlega publikacji 

 DZiPS  

 Uchwała Nr 

CXXXI/2621/2020 

Zarządu Województwa 

Lubelskiego z dnia 31 

marca 2020 r. w 

sprawie powołania 

Rady Społecznej w 

Samodzielnym 

Publicznym 

Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym w 

Chełmie 

108.  
XIV/258/2020 24 lutego 2020 r. 

zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku 

Województwa Lubelskiego na rok 2020” 
nie podlega publikacji 

 KS 

 Sejmik WL zatwierdził 

„Plan pracy Komisji 

Rewizyjnej Sejmiku 

Województwa 

Lubelskiego na rok 

2020” stanowiący 

załącznik do uchwały. 

109.  
XVI/271/2020 27 maja 2020 r. 

wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej 

w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie 

nie podlega publikacji 

 DZiPS  

 Uchwała Nr 

CLIV/2952/2020 

Zarządu Województwa 

Lubelskiego z dnia 8 

czerwca 2020 r. w 
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sprawie powołania 

Rady Społecznej w 

Wojewódzkim 

Pogotowiu 

Ratunkowym 

Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w 

Lublinie 

110.  
XVI/272/2020 27 maja 2020 r. 

wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej 

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kard. 

Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Lublinie 

nie podlega publikacji 

 DZiPS  

 Uchwała Nr 

CLIV/2951/2020 

Zarządu Województwa 

Lubelskiego z dnia 8 

czerwca 2020 r. w 

sprawie zmiany składu 

Rady Społecznej w 

Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. 

Stefana Kard. 

Wyszyńskiego 

Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w 

Lublinie 

111.  
XVI/285/2020 27 maja 2020 r. 

zmiany w składzie Komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Sejmiku Województwa Lubelskiego 
nie podlega publikacji 

 KS 

 Z dniem 25 lutego 2020 

r. ustało członkostwo 

radnego Michała 

Mulawy w Komisji 
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Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w związku ze 

złożoną rezygnacją 

112.  
XVI/286/2020 27 maja 2020 r. 

zmiany w składzie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska 

Sejmiku Województwa Lubelskiego 
nie podlega publikacji 

 KS 

 SWL powołał do składu 

Komisji Rozwoju Wsi i 

Ochrony Środowiska 

radnego Michała 

Mulawę 

113.  
XVII/288/2020 27 lipca 2020 r. 

wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej 

w Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i 

Transportu Sanitarnego w Zamościu 

nie podlega publikacji 

 DZiPS  

 Uchwała Nr 

CLXXXII/3445/2020 

Zarządu Województwa 

Lubelskiego z dnia 8 

września 2020 r. w 

sprawie powołania 

Rady Społecznej w 

Samodzielnej Publicznej 

Stacji Pogotowia 

Ratunkowego i 

Transportu Sanitarnego 

w Zamościu 

114.  
XVII/289/2020 27 lipca 2020 r. 

wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej 

w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc 

w Poniatowej 

nie podlega publikacji 

 DZiPS  

 Uchwała Nr 

CLXXVII/3378/2020 

Zarządu Województwa 

Lubelskiego z dnia 25 

sierpnia 2020 r. w 

sprawie powołania 
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Rady Społecznej w 

Samodzielnym 

Publicznym Sanatorium 

Gruźlicy i Chorób Płuc w 

Poniatowej 

115.  
XVII/290/2020 27 lipca 2020 r. 

wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej 

w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie 

Opiekuńczo-Leczniczym w Celejowie 

nie podlega publikacji 

 DZiPS  

 Uchwała Nr 

CLXXVII/3379/2020 

Zarządu Województwa 

Lubelskiego z dnia 25 

sierpnia 2020 r. w 

sprawie powołania 

Rady Społecznej w 

Samodzielnym 

Publicznym 

Psychiatrycznym 

Zakładzie Opiekuńczo-

Leczniczym w Celejowie 

116.  
XVIII/299/2020 28 sierpnia 2020 r. 

udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa 

Lubelskiego 
nie podlega publikacji 

 KS 

 SWL po rozpatrzeniu 

„Raportu o stanie 

Województwa 

Lubelskiego” za 2019 

rok udzielił ZWL wotum 

zaufania. 

117.  
XIX/322/2020 28 września 2020 r. 

zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku 

Województwa Lubelskiego 
nie podlega publikacji 

 KS 

 SWL powołał do składu 

Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 
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radnego Krzysztofa 

Gałana 

118.  
XX/336/2020 27 października 2020 r. odwołania Skarbnika Województwa Lubelskiego nie podlega publikacji 

 DO-P 

 Odwołanie Pani Elżbiety 

Mocior ze stanowiska 

Skarbnika 

Województwa z dniem 

30 października 2020 r. 

119.  
XX/337/2020 27 października 2020 r. powołania Skarbnika Województwa Lubelskiego nie podlega publikacji 

 DO-P 

 Powołanie Pani Bożeny 

Szydło na Skarbnika 

Województwa z dniem 

1 listopada 2020 r. 

120.  
XX/338/2020 27 października 2020 r. 

„Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” 

publikacja 
dn. 03.11.2020 r., poz. 

5258 

 DPSiT 

 Realizacja zadań 

Samorządu 

Województwa 

Lubelskiego w sferze 

zadań publicznych, w 

szczególności 

finansowej i 

niefinansowej formy 

współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi i 

podmiotami 

wymienionymi w art. 3 

ust 3 ustawy o 

działalności pożytku 
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publicznego i o 

wolontariacie – akt 

prawny nakładający 

obowiązek 

współdziałania organów 

administracji 

samorządowej z III 

sektorem. 

121.  
XX/339/2020 27 października 2020 r. 

wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej 

w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w 

Suchowoli 

nie podlega publikacji 

 DZiPS  

 Uchwała Nr 

CCXIV/3922/2020 

Zarządu Województwa 

Lubelskiego z dnia 15 

grudnia 2020 r. w 

sprawie powołania 

Rady Społecznej w 

Wojewódzkim Szpitalu 

dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych w 

Suchowoli 

122.  
XXII/356/2020 21 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki 

honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, 

ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także 

noszenia 

publikacja 
dn. 04.01.2021 r., poz. 

10 

 Kancelaria Marszałka 

  Uaktualnienie wniosku 

w sprawie nadania 

odznaki honorowej 

„Zasłużony dla 

Województwa 

Lubelskiego” oraz 

umieszczenie go na 

stronie lubelskie.pl i 

Biuletynie Informacji 
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Publicznej 

123.  
XXII/355/2020 21 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia insygniów i 

symboli samorządowych Województwa Lubelskiego, zasad 

używania i stosowania 

publikacja 
dn. 04.01.2021 r., poz. 

9 

 Kancelaria Marszałka 

  Uaktualnienie wniosku 

w sprawie przyznania 

Medalu Pamiątkowego 

Województwa 

Lubelskiego oraz 

umieszczenie go na 

stronie lubelskie.pl i 

Biuletynie Informacji 

Publicznej 

Inne – dotyczące Budżetu Województwa Lubelskiego  

124.  
XIV/262/2020 24 lutego 2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Lubelskiego 
nie podlega publikacji 

 DF 

 Udostępnienie 

informacji 

departamentom UMWL 

oraz podległym 

jednostkom 

realizującym zadania 

określone w nn. 

uchwale. 

125.  
XIV/263/2020 24 lutego 2020 r. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 

publikacja 
dn. 6.03.2020 r., 

poz. 1643 

 DF 

 Udostępnienie 

informacji 

departamentom UMWL 

oraz podległym 

jednostkom 

realizującym zadania 

określone w nn. 
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uchwale. 

126.  
XV/264/2020 24 marca 2020 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego nie podlega publikacji 

  DF 

  Przeprowadzenie 

procedury wyboru 

banku oraz zaciągnięcie 

kredytu w wysokości 

139.439.225,12 mln zł. 

127.  
XV/265/2020 24 marca 2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Lubelskiego 
nie podlega publikacji 

 DF 

 Udostępnienie 

informacji 

departamentom UMWL 

oraz podległym 

jednostkom 

realizującym zadania 

określone w nn. 

uchwale. 

128.  
XV/266/2020 24 marca 2020 r. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok publikacja 

 DF 

 Udostępnienie 

informacji 

departamentom UMWL 

oraz podległym 

jednostkom 

realizującym zadania 

określone w nn. 

uchwale. 

129.  
XVI/283/2020 27 maja 2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Lubelskiego 
nie podlega publikacji 

 DF 

 Udostępnienie 

informacji 
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departamentom UMWL 

oraz podległym 

jednostkom 

realizującym zadania 

określone w nn. 

uchwale. 

130.  
XVI/284/2020 27 maja 2020 r. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 

publikacja 
dn. 5.06.2020 r., 

poz. 3125 

 DF 

 Udostępnienie 

informacji 

departamentom UMWL 

oraz podległym 

jednostkom 

realizującym zadania 

określone w nn. 

uchwale. 

131.  
XVII/296/2020 27 lipca 2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Lubelskiego 
nie podlega publikacji 

 DF 

 Udostępnienie 

informacji 

departamentom UMWL 

oraz podległym 

jednostkom 

realizującym zadania 

określone w nn. 

uchwale. 

132.  
XVII/297/2020 27 lipca 2020 r. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 

publikacja 
dn. 30.07.2020 r., poz. 

4032 

 DF 

 Udostępnienie 

informacji 

departamentom UMWL 

oraz podległym 
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jednostkom 

realizującym zadania 

określone w nn. 

uchwale. 

133.  
XVIII/300/2020 28 sierpnia 2020 r. 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa 

Lubelskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z 

wykonania budżetu Województwa Lubelskiego za 2019 rok 

nie podlega publikacji 

 DF 

 Wypełnienie obowiązku 

ustawowego 

134.  
XVIII/301/2020 28 sierpnia 2020 r. 

udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubelskiego z 

tytułu wykonania budżetu Województwa Lubelskiego za 2019 

rok 

nie podlega publikacji 

 KS 

 SWL udzielił 

absolutorium Zarządowi 

Województwa 

Lubelskiego z tytułu 

wykonania budżetu 

Województwa 

Lubelskiego za 2019 rok 

135.  
XVIII/319/2020 28 sierpnia 2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Lubelskiego 
nie podlega publikacji 

 DF 

 Udostępnienie 

informacji 

departamentom UMWL 

oraz podległym 

jednostkom 

realizującym zadania 

określone w nn. 

uchwale. 

136.  
XVIII/320/2020 28 sierpnia 2020 r. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 

publikacja 
dn. 07.09.2020 r., poz. 

4441 

 DF 

 Udostępnienie 

informacji 

departamentom UMWL 
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oraz podległym 

jednostkom 

realizującym zadania 

określone w nn. 

uchwale. 

137.  
XIX/334/2020 28 września 2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Lubelskiego 
nie podlega publikacji 

 DF 

 Udostępnienie 

informacji 

departamentom UMWL 

oraz podległym 

jednostkom 

realizującym zadania 

określone w nn. 

uchwale. 

138.  
XIX/335/2020 28 września 2020 r. sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 

publikacja 
dn. 13.10.2020 r., poz. 

4978 

 DF 

 Udostępnienie 

informacji 

departamentom UMWL 

oraz podległym 

jednostkom 

realizującym zadania 

określone w nn. 

uchwale. 

139.  
XX/346/2020 27 października 2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Lubelskiego 
nie podlega publikacji 

 DF 

 Udostępnienie 

informacji 

departamentom UMWL 

oraz podległym 

jednostkom 
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realizującym zadania 

określone w nn. 

uchwale. 

140.  
XX/347/2020 27 października 2020 r. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 

publikacja 
dn. 03.11.2020 r., poz. 

5260 

 DF 

 Udostępnienie 

informacji 

departamentom UMWL 

oraz podległym 

jednostkom 

realizującym zadania 

określone w nn. 

uchwale. 

141.  
XXII/348/2020 21 grudnia 2020 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego nie podlega publikacji 

 DF 

 Udostępnienie 

informacji 

departamentom UMWL 

oraz podległym 

jednostkom 

realizującym zadania 

określone w nn. 

uchwale. 

142.  
XXII/349/2020 21 grudnia 2020 r. uchwały budżetowej na 2021 rok 

publikacja 
dn. 05.01.2021 r., poz. 

52 

 DF 

 Przekazano informację 

do podległych 

jednostek budżetowych 

oraz departamentów 

UMWL w celu realizacji 

zadań ujętych w 

budżecie województwa 
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na 2021 rok. 

143.  
XXII/350/2020 21 grudnia 2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Lubelskiego 
nie podlega publikacji 

 DF 

 Udostępnienie 

informacji 

departamentom UMWL 

oraz podległym 

jednostkom 

realizującym zadania 

określone w nn. 

uchwale. 

144.  
XXII/351/2020 21 grudnia 2020 r. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 

publikacja 
dn. 04.01.2021 r., poz. 

8 

 DF 

 Udostępnienie 

informacji 

departamentom UMWL 

oraz podległym 

jednostkom 

realizującym zadania 

określone w nn. 

uchwale. 

145.  
XXII/352/2020 21 grudnia 2020 r. 

wydatków budżetu samorządu województwa, które w 2020 

roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 
nie podlega publikacji 

 DF 

 Udostępnienie 

informacji 

departamentom UMWL 

oraz podległym 

jednostkom 

realizującym zadania 

określone w nn. 

uchwale. 

 


